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Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat goed om iedereen weer terug te zien! 

Hopelijk komen uw kinderen met net zulke enthousiaste verhalen thuis 

al de leerkrachten hier op school na de eerste dagen met elkaar 

delen. 

Ook goed om u als ouder weer terug te zien in de school. En ondanks 

dat het misschien weer even wennen was voelt het nu alweer aan als 

‘vanouds’. We merken dat het tussen 08.20 – 08.30 uur een gezellige 

(maar overzichtelijke) drukte is en daarna ook weer direct stil in de 

school. De lessen kunnen dus meteen starten. Heel fijn dat iedereen 

zich hier zo goed aan houdt. 

 

Namens het team wens ik de kinderen en u een mooi schooljaar toe! 

 

 

Maarten Lensink 

 

Welkom 

Naast veel nieuwe kinderen (en ouders) hebben we er ook een nieuwe 

collega bij. 

Daniela geeft vanaf dit schooljaar les aan groep 1/2a en komt van 

onze collega school De Delta. Deze school is door een teruglopend 

leerlingaantal in de zomervakantie opgeheven. We zijn heel blij dat we 

Daniela ‘binnenboord’ hebben kunnen houden en wensen haar een 

mooie tijd bij ons op Crescendo toe. 

 

Jaarkalender 
Op onze site (Downloads) kunt u de jaarkalender voor dit schooljaar 

vinden. 

Mocht er komende maanden iets aan toegevoegd moeten worden 

dan informeren we u hier tijdig over. 
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Extra ondersteuning 
Net als vorig schooljaar hebben we extra financiële middelen vanuit het Rijk ontvangen om extra 

ondersteuning te kunnen bieden. We hebben hier op Crescendo het geluk dat we deze middelen, 

ondanks het enorme lerarentekort, ook daadwerkelijk in kunnen zetten. 

Meerdere collega’s hebben aangegeven een extra dag te willen werken. Op die manier hebben 

we eigenlijk iedere dag wel iemand extra rondlopen die in groepen (of kleine groepjes kinderen) 

kan ondersteunen. 

 

Vervangingen 
We hebben pas een week gewerkt en misschien is het door dit te melden ‘de Goden verzoeken’, 

maar we hopen dat we dit schooljaar weinig uitval van personeel hebben. De afgelopen jaren 

hebben echter laten zien dat dit niet vooraf te beïnvloeden is. 

Mocht het voorkomen dat een leerkracht ziek is dan proberen we dit uiteraard intern op te lossen. 

Ik weet echter nu al dat dit niet altijd zal lukken. Houd uw Social Schools dus goed in de gaten 

want het kan in bepaalde situaties voorkomen dat we u vragen om uw kind thuis te houden. 

 

Re-integratie 
Naast onze eigen leerkrachten die een of meerdere dagen per week extra komen werken, 

hebben we een nieuw gezicht in de school: meester Hans. 

Hans is een zeer ervaren leerkracht die vorig schooljaar op een andere school ziek is uitgevallen en 

bij ons vier dagen per week aan zijn re-integratie werkt. Dit zal voornamelijk in de middenbouw en 

groep 6 gebeuren. We zijn blij dat we Hans deze plek kunnen bieden en hiermee voor ons (en de 

kinderen) weer een extra leerkracht beschikbaar hebben. Uiteraard hopen we dat Hans snel weer 

volledig hersteld is en op een van onze collega-scholen aan de slag kan. 

 

Schoolfruit 
Volgende week starten we weer met het gratis schoolfruit voor alle kinderen. 

We zijn nog op zoek naar enkele ouders die op dinsdag, woensdag of donderdag willen helpen 

met het snijden en/of verdelen van het fruit. Graag doorgeven aan de eigen leerkracht of aan 

Daphne (d.coerse@kbscrescendo.nl). 
 

Schoolplein vegen 
Wie wil ons volgende week vrijdag direct om 08.30 uur helpen met het aanvegen van ons 

kleuterplein? Wij zorgen voor de bezems, koffie en thee. Aanmelden kan bij Angelique. 
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