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Social Schools
Wij willen graag weten of onze nieuwsbrieven u bereiken. Op Social Schools kunnen wij per nieuwsbrief zien,
hoeveel ouders deze gelezen heeft. Daarom zijn we als school overgestapt naar Social Schools.
Op dit moment is 44% van de ouders gekoppeld aan Social Schools, we gaan voor 100% deelname! Voordeel van
Social Schools voor u als ouder is dat u ook rechtstreeks contact kunt opnemen met de leerkracht, bij ziekte of
laatkomen deze melding kan doen in de Social Schools app.
Heeft u hulp nodig?
Als u het moeilijk vindt om Social Schools te koppelen dan kunt u een afspraak maken op school met Joost Bakker of
Izairra Piña. Wij helpen u graag!

Komende weken oudergesprekken met de groepsleerkracht via Microsoft Teams
Vanaf volgende week zijn er weer 10 minutengesprekken met de leerkracht. De leerkracht van uw kind maakt de
afspraken met u via mail. De gesprekken vinden plaats dmv beeldbellen/via Microsoft Teams. In de mail die de
leerkracht naar u stuurt staat een uitnodigingslink. Klik daarop en het programma opent. Dit werkt ook op uw
telefoon of tablet.

Schoolzwemmen weer gestart
Schoolzwemmen start volgende week weer.

Fruitvriendjes, de kledinginzameling was een groot succes!
De kledingbakken van Fruitvriendjes zijn inmiddels opgehaald. Er is zoveel gedoneerd dat er wel drie bakken gevuld
konden worden! Dank aan iedereen die heeft gedoneerd, ons schoolfruit is voor dit schooljaar geregeld. Vanaf half
december neemt de Europese Unie de distributie van fruit over voor de wintermaanden. Daarna komen de
fruitvriendjes weer terug. Hieronder een filmpje van EU-Fruit: Link naar het filmpje van EU-Fruit

Jump-in
Deze week sturen wij een brief als bijlage. Deze is van juf Muriël over het leerlingvolgsysteem van het Jump-In
project van Gemeente Amsterdam.
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Sintviering
Net als andere jaren wordt er op 5 december een klein feestje gevierd. De groepen 1 tot en met 3 krijgen een
cadeautje. Kinderen in de groepen 4 tot en met 8 hebben lootjes getrokken, kopen zelf een cadeautje voor 5 euro en
maken een surprise (en in de meeste groepen een gedicht) voor een klasgenoot. Het wordt vast een feestelijke dag!

Ouderbijdrage, laatste oproep
Als u de bijdrage van € 50,- per leerling voor dit jaar nog niet heeft betaald dan verzoeken wij u om dit voor 22
november over te maken naar:
•
•
•

ING nummer NL98 INGB 000 016 91 70
t.n.v. Scholen Evangelische Broedergemeente Crescendo.
Omschrijving: de voor- en achternaam en de groep van uw kind

Wervingsfilmpje Crescendo
Vandaag, vrijdag 20 november is er gefilmd in de school. Wij zoeken voor het aankomend schooljaar enkele nieuwe
collega’s die zich voor lange tijd willen verbinden aan de school. Mensen die zich, net als de huidige collega’s, vol
overgave willen inzetten voor onze leerlingen! Daarom dit filmpje. Voorafgaand aan de opnames is toestemming
gevraagd om te filmen. Leerlingen waarvan de ouders geen toestemming gegeven hebben om gefilmd te worden
komen niet of niet herkenbaar in beeld.

Geen brede school activiteiten i.v.m. Coronavirus
De Brede School handhaaft de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Om die reden
worden er momenteel geen brede schoolactiviteiten uitgevoerd.

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 23 november is er weer schoolzwemmen
Komende weken voortgangsgesprekken met ouders
Voorlopig geen brede school activiteiten
Elke vrijdag: muzieklessen op school door Leerorkest voor groepen 5 tot en met 7
Vanaf 3 december muzieklessen voor groepen 3 en 4
Vrijdag 5 december Sintviering met surprises in de groepen 4 tot en met 8
8 december studiedag

Namens het team van Crescendo,
Met vriendelijke groet,
Frank Zopfi (directeur)
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