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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,
Na een heerlijke meivakantie zijn we alweer aan de laatste periode
van het schooljaar begonnen. Er staat nog een paar weken heel hard
werken en ook leuke activiteiten te wachten. Volgende week gaan de
groepen 1 t/m 7 op schoolreis en groep 8 gaat over een paar weken
op kamp.

groter worden,
groeien!

Ondertussen zijn we ook al druk bezig met de organisatie voor het
nieuwe schooljaar qua hoeveelheid groepen, groepsbezetting,
jaarplanningen, etc.
Het overzicht met vakantie- en studiedagen ontvangt u in een apart
bericht. De jaarkalender met alle overige bijzondere dagen en
activiteiten volgt op een later moment.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Maarten Lensink

Opstart leerlingenraad
Vanaf deze maand krijgen wij op school een leerlingenraad! De
leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die
regelmatig op maandagmiddag bijeenkomt om te vergaderen. Zij
praten met elkaar over onderwerpen die voor hen, de klassen en de
school van belang zijn. Zo zorgen zij er mede voor dat de school een
prettige en veilige omgeving blijft voor de kinderen.
Vanaf groep 5 t/m 7 kunnen de kinderen zich kandidaat stellen. Dit
doen zij door een verkiezingsposter te maken en te vertellen waarom zij
als vertegenwoordiger willen deelnemen aan de leerlingenraad.
Volgende week donderdag (19/05) zijn de verkiezingen en worden er
in deze klassen twee vertegenwoordigers gekozen. Deze
vertegenwoordigers blijven ook volgend schooljaar (2022-2023) in de
leerlingenraad zitten. Maandagmiddag 30 mei van 14:45 tot 15:45 is de
eerste echte vergadering. Wij hebben er zin in!
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Zwerfboekenkast
We hebben bij ons op Crescendo een echte ‘Zwerfboekenkast’. In deze kast staan gebruikte en
ook nieuwe boeken die gratis meegenomen mogen worden.
Kinderen kunnen hier zelf ook boeken inzetten die thuis niet meer gelezen worden zodat andere
kinderen hier weer blij mee gemaakt worden. Heeft u nog goede boeken over, dan kunt u die
afgeven bij Angelique.

Oudertevredenheidsonderzoek
Nog deze maand wordt er onder alle ouders van
de SKO-scholen een
oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. Dit
onderzoek helpt ons om meer zicht te krijgen op
wat er op Crescendo goed gaat en wat er nog
beter kan. U krijgt vanzelf een bericht met de online
vragenlijst en de verdere uitleg.

