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Beste ouders/verzorgers, 

We gaan met elkaar een gezellige en (mede door de vele suikers die 

veel kinderen naar binnen kriijgen) drukke periode in. 

Sint Maarten is geweest, Sinterklaas is in het land en de school is door 

onze oudervereniging prachtig versierd. Op maandag 5 december 

hopen we dat de Sint onze school weet te vinden. 

Buiten onze school is er ook behoorlijk wat veranderd. Voor de 

zomervakantie werd duidelijk dat we subsidie kregen om ons 

schoolplein aan te pakken. De kinderen hebben ontwerpen gemaakt 

voor vergroening van ons schoolplein (zijde Luitstraat). Verschillende 

ideeën uit deze ontwerpen zijn samengevoegd en daar is ons nieuwe 

schoolplein uitgekomen. 

De laatste boompjes en struiken worden op dit moment nog geplaatst, 

maar we kunnen met elkaar concluderen dat de kinderen en wij er 

heel blij mee zijn. 

Straks in het voorjaar is het plein groener. In de zomer minder heet. En 

het hele jaar door is er meer variatie in speelmogelijkheden op het 

plein. 

We hebben ook een mooi buitenpodium gekregen waar we met mooi 

weer les kunnen geven of gezellig met een groep kunnen picknicken. 

Binnenkort wordt het schoolplein feestelijk geopend. 

Namens het team wens ik u een mooi weekend, 

Maarten Lensink 

Studiedag 

Denkt u eraan dat we a.s. maandag een studiedag hebben? 

Ons team gaat die dag o.a. aan de slag met de verdere ontwikkeling 

van burgerschapsonderwijs en nieuwe rapporten. 

De kinderen zijn maandag vrij. 
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Tevredenheidsonderzoeken 
 

In mei hebben we tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen (gr. 6 t/m 8) en ouders. 

We zijn blij met de gegeven waardering en feedback. 

Onze leerlingen waarderen Crescendo met een 8,5 (landelijk gemiddelde 8,1) en ouders 

waarderen onze school met een 7,7 (gemiddelde 7,6). Uiteraard hebben we ook veel van de 

gegeven feedback kunnen verwerken in onze (jaar)plannen. 

Onze leerlingenraad pakt ook enkele verbeterpunten op. 

Op korte termijn nemen we opnieuw een leerlingtevredenheidsonderzoek af. Op die manier 

kunnen we kijken of de zaken die we oppakken al zichtbaar zijn. 

Voor de volledigheid is een samenvatting van het oudertevredenheidsonderzoek bij dit bericht 

gevoegd. 

 

 

Diploma behaald 
 
Rick, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, heeft enkele weken terug zijn diploma schoolleider 

behaald. Rick is, naast de twee dagen die hij gym geeft, ook anderhalve dag aanwezig voor 

directietaken. 

 

 

Bericht vanuit de Oudervereniging 
 

Sint Maarten 

Knippen, plakken en knutselen voor hun eigen gemaakte lampion. Met de lichtjes langs de deuren. 

Maar eerst goed oefenen op school. Dat werd beloond met een heerlijk pizza snoepje vanuit de 

OV. 

Sinterklaas 

Komt de boot wel aan? Komt het goed met de cadeautjes? 

Zal de Sint en de pieten dit jaar onze school weer kunnen vinden? Hoe komt Sinterklaas en de 

pieten aan? Wat zal er in ons schoentje zitten? 

De OV is hier maar druk, want vol verwachting klopt ons hart. 

 

 

Biebouder gezocht 
 

Zoals u weet hebben wij op school een schoolbibliotheek, zodat alle kinderen iedere week in 

aanraking komen met verschillende boeken. Van fantasie tot spannende verhalen. 

Wij hebben op dit moment fantastische ouders die biebouder zijn. De biebouder die ons op 

de woensdagen helpt, heeft aangegeven dat zij steeds vaker ook op de woensdagen moet 

werken. Daarom zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe biebouder(s) voor de groepen 5, 6, 7, 

7/8 en 8. 

Stuur een berichtje met uw naam naar: 

Angelique Copier (a.copier@kbscrescendo.nl) of 

Martine Haringa (groep 4) (m.haringa@kbscrescendo.nl) of stap even op ze af. 
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