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Beste ouders/verzorgers,
We zitten nu echt in de eindfase van het schooljaar. De laatste Citotoetsen
worden afgerond en de leerkrachten gaan aan de slag met het schrijven van
de rapporten.
Veel groepen hebben in deze periode van het jaar excursies of gastlessen.
Groep 8 bereidt zich voor op het schoolkamp en de eindmusical. Kortom er
heerst een fijne en dynamische sfeer in de school.
Het uitwerken van de plannen voor het nieuwe schooljaar is bijna gereed en
de groepsbezetting hoop ik u volgende week toe te kunnen sturen.

Sterker worden,
groter worden,
groeien!

Namens het team wens ik u een mooi weekend,
Maarten Lensink

LEERLINGENRAAD
We zijn al een aantal jaar aan het nadenken hoe we onze leerlingen meer bij
onze schoolontwikkeling kunnen betrekken. Dewy heeft nu doorgepakt en de
start van een echte leerlingenraad is een feit.
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 (nu nog 5 t/m 7) zitten in deze
leerlingenraad en denken actief mee over praktische en
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen hier op school.
De kinderen die in de leerlingenraad zitten hebben zich in hun eigen groep
verkiesbaar gesteld en zijn door hun klasgenoten gekozen.
Vorige week hebben we de eerste vergadering gehad (Dewy en Maarten
waren aanwezig namens het team). In de bijlage bij dit cc’tje vindt u de
notulen en daarin kunt u lezen hoe serieus het er tijdens zo’n vergadering
aan toegaat.
Deze leerlingenraad gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat het een groot
succes wordt!

LEERLINGTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Net als alle ouders een vragenlijst hebben ontvangen, nemen we ook bij onze
groepen 6 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek af. Bij onze leerlingen doen we
dat ieder jaar.
We zijn heel trots dat de kinderen onze school waarderen met een 8,5.
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OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Alle ouders hebben een mail gehad met daarin een online vragenlijst. Mocht u deze niet in uw mailbox
hebben ontvangen dan is deze waarschijnlijk in de ‘spam’ terecht gekomen.
U helpt ons enorm als u deze vragenlijst invult (ongeveer 10-15 minuten werk).

OUDERVERENIGING ZOEKT PENNINGMEESTER
De Oudervereniging is voor het nieuwe schooljaar nog op zoek naar een ouder die de rol van
penningmeester op zich wil nemen.
Bent u handig met geld (niet alleen uitgeven) en/of wilt u meer informatie wat deze rol verder inhoudt?
Neem dan contact op met de ov (cre.ov@kbscrescendo.nl ) of met Maarten (dir.crescendo@skofv.nl).

SCHOOLPLEIN
Enkele maanden terug heb ik u al geinformeerd over ons schoolplein. De Gemeente draagt financieel bij
aan het vergroenen van ons plein (Luitstraat). Helaas hebben we vanuit de aannnemer te maken met
vertraging. Zoals het er nu naar uitziet wordt er snel na de zomervakantie gestart. Ik houd u op de hoogte.

ROMMELROUTE
Op zondag 26 juni doet Crescendo weer mee met de rommelroute. De opbrengst gaat in de spaarpot van
het schoolplein.
We hebben al aardig wat spullen verzameld voor de verkoop, maar er kan altijd meer bij. Maakt u ons blij
met spullen die wij mogen verkopen?
Om een goede verkoop te bevorderen vragen we u om alleen spullen in te leveren die heel en schoon zijn
en die het doen wanneer ze op stroom of batterijen werken.
Kleding, schoenen, meubels en witgoed (wasmachines, magnetrons, televisies en dergelijke) kunnen niet
ingeleverd worden.
Inleveren kan vanaf maandag 13 juni bij Angelique..

