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Eerste online vergadering MR
De nieuwe MR leden zijn online bijeen geweest en hebben kennisgemaakt. Frank Zopfi was als directeur ook
aanwezig. De volgende vergadering staat gepland voor aankomende week.
Als u vragen heeft voor de MR dan kunt u zich wenden tot de directeur of rechtstreeks tot een van de onderstaande
leerkrachten.
• Denise Dixon
Leerkracht
• Hurvey Howard
Leerkracht
• Lydia Verbond
Leerkracht

Schoolzwemmen stopt vanaf volgende week
Zoals u misschien in de media heeft gezien stopt vanaf aankomende week ook het schoolzwemmen. Alle
zwembaden in Nederland sluiten. Dit in verband met de nieuw opgelegde Coronamaatregelen vanuit Den Haag.

Fruitvriendjes, de kledingbakken
De kledingbakken van Fruitvriendjes staan nog tot woensdag 18 november op het schoolplein. De eerste
kledingzakken zijn al gebracht. Als u dit nog niet gedaan heeft: Wilt u de komende week kleding die u weg wilt doen
meegeven aan uw kind in de special zak van de Fruitvriendjes? Het gaat echt specifiek over kleding. De inzamelaars
kunnen niets met oude gordijnen, vloerbedekking e.d.

Ouderbijdrage
Volgende keer vertellen we meer over de Sint en Kerstviering dit jaar. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van
de inkomsten uit de ouderbijdrage.
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

Laptop of Chromebook en internetverbinding
In maart en april van dit jaar zijn er Chromebooks uitgegeven aan leerlingen waarvan de ouders geen geld hadden
om er één voor hun kind te kunnen kopen. Inmiddels ontvangen wij als school weer enkele verzoeken voor een
laptop of Chromebook. Dit gaat over leerlingen die vorig jaar nog te jong waren en geen gebruik maakte van deze
middelen. School zelf levert geen Chromebooks meer. Er zijn wel twee andere mogelijkheden:
1) Via Stadspas is er een laptopregeling voor kinderen vanaf 10 jaar
2) Voor inwoners van Zuidoost (en Nieuw West en Noord) kunnen laptops worden aangevraagd bij Stichting
Leergeld. https://leergeldamsterdam.nl/ik-heb-ondersteuning-nodig/ U kunt als ouder zelf een laptop
aanvragen.
Als u aanvullende vragen heeft hierover dan kunt u contact opnemen met school en vragen naar Joost Bakker.
1

OKT adviseur en MaDi
Ook dit schooljaar kunt u de ouderbijdrage voldoen met de Stadspas. De Stadspas kunt u aanvragen bij de Ouder
Kind Teamadviseur (OKT) mevrouw N. Cairo. n.cairo@oktamsterdam.nl
Als uw zoon/dochter een stadspas heeft kunt u deze laten scannen door de budgetcoach van MaDi, Raoul Jagesser.
U kunt Raoul ook bellen (0638677338) als u vragen heeft over voorzieningen / tegemoetkomingen die er zijn vanuit
de Gemeente.

Wervingsfilmpje Crescendo
Op vrijdag 13 november wordt er een filmpje gemaakt voor het werven van enkele nieuwe medewerkers. De school
zoekt enkele nieuwe collega’s. We zoeken medewerkers die zich voor lange tijd willen verbinden aan de school en
zich, net als de huidige collega’s, vol overgave willen inzetten voor onze leerlingen! Daarom dit filmpje. Leerlingen
waarvan de ouders geen toestemming gegeven hebben om gefilmd te worden komen niet of niet herkenbaar in
beeld.

Schoolontbijt
Afgelopen week was het schoolontbijt. Het was een leuk moment in de ochtend waarbij de groepen samen met hun
leerkracht gingen ontbijten.

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

Belangrijke data
•
•
•

Elke vrijdag: start muzieklessen op school door Leerorkest voor groepen 5 tot en met 7
Donderdag 12 november: Laatste dramalessen voor groep 1 en 2
Vanaf 3 december muzieklessen voor groepen 3 en 4

Studiedagen/ vrije dagen leerlingen
Er zijn dit jaar nog 5 studiedagen gepland dit jaar:
• 8 december 2020
• 26 januari 2020
• 16 februari 2021
• 30 maart 2021
• 22 juni 2021

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