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Dinsdag 8 december studiedag
Let op: aanstaande dinsdag is het studiedag. De school is 8 december gesloten voor alle leerlingen. De leerkrachten
gaan verder met ‘de kunst van het lesgeven’. In deze nieuwsbrief volgt een uitleg.

Donderdag 10 en vrijdag 11 december geen gym
Al enige tijd is er sprake van een vochtprobleem in de gymzaal Klateringpad (voorheen Kortvoort). Er hebben de
afgelopen tijd wat metingen plaatsgevonden waaruit blijkt dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn om het
probleem te verhelpen. Deze werkzaamheden staan gepland op 10 en 11 december. Helaas is de gymzaal op beide
dagen gesloten en niet beschikbaar voor zowel onze gymlessen.

Veranderingen bij Crescendo
Zoals u vast gemerkt heeft is de school volop aan het veranderen. Aan het begin van het schooljaar begon de school
zonder directeur en adjunct directeur. Daarbij zijn er zeven leerkrachten weggegaan. Frank Zopfi is als ervaren
interim-directeur gestart om de rust voor kinderen terug te brengen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Hij voert dit jaar een verbeterplan uit in nauwe samenwerking met het bestuur. Een belangrijk onderdeel hiervan is
een verandering in de manier van lesgeven. We zijn met het hele team een training gestart die plaatsvindt op de
studiedagen en waarop dagelijks in het team de focus op ligt. Een belangrijk onderdeel is dat er op drie niveaus
instructie wordt gegeven. Dit doen we zodat de instructie passend is aan het niveau van uw kind.
Na de herfstvakantie zijn de leerkrachten gestart met deze manier van lesgeven. De training heet ‘De kunst van het
lesgeven’. Er wordt gewerkt volgens een vast model:
1. de leerkracht doet de lesstof voor;
2. De leerkracht en de leerling maken de lesstof samen. Hier controleert de leerkracht welke leerling de lesstof
begrepen heeft;
3. De leerlingen die de lesstof begrijpen gaan samen aan het werk, de leerlingen die het nog niet begrijpen
krijgen extra uitleg van de leerkracht;
4. De leerling kan de lesstof helemaal zelf maken.

Leerkrachten binnen Crescendo worden ondersteund door collega leerkrachten. We hebben daarbij ook de
leeromgeving aangepakt. Het doel van deze inrichting is dat er een rijke leeromgeving ontstaat waarin goed kan
worden lesgegeven.
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Tijdens de instructie maken we gebruik van een aantal nieuwe hulpmiddelen. Uw kind heeft het misschien wel over:
• ‘blokje’ of dobbelsteen
• de ‘time timer’
• het stoplicht
• beurtstokjes

time timer
beurtstokjes
blokjes

stoplicht

Vraag maar eens aan uw kind hoe deze hulpmiddelen worden ingezet!
Wat kunt er thuis van merken?
Uw kind leert elke dag iets nieuws. De leerkracht schrijft elke dag op wat het lesdoelen zijn van deze dag. Als ouder
kunt u na de schooldag aan uw kind vragen wat het lesdoel was van deze dag. We horen inmiddels van verschillende
ouders dat kinderen dit thuis delen. En dat vinden we heel leuk om terug te horen!

Social Schools
Communicatie met u als ouders maakt onderdeel uit van het verbeterplan. We kiezen als school voor een app die u
als ouder helpt om eenvoudig een bericht te sturen naar de leerkracht of de school. Momenteel is 58% van alle
ouders is nu aangesloten op Social Schools. Op naar de 100%!
Afgelopen twee weken zijn meerdere ouders op school langs geweest bij Joost of Izairra. Ze zijn geholpen bij de
installatie van de app. Dus...
Heeft u hulp nodig?
Vindt u het moeilijk om Social Schools te koppelen? Maak een afspraak op school met Joost Bakker of Izairra Piña.
Wij helpen u graag!

Groepen 7 en 8: training sociale weerbaarheid
De weerbaarheidstraining van Grol Weerbaarheid, start in de weken na de kerstvakantie met het geven van 6 lessen
te verzorgen in groepen 7 en 8. De lessen worden gegeven in de gymzaal en komen in plaats van de gymlessen. Het
worden zes fantastisch leuke en leerzame lessen, waarbij de klassensfeer centraal komt te staan. We willen van
groepen 7 en 8 een hechtere eenheid maken door de leerlingen allerlei teambuildingsactiviteiten en
samenwerkingsopdrachten uit te laten voeren. Hierbij geven we aandacht aan vragen als:
• Hoe kunnen we het beste met elkaar omgaan?
• Hoe krijgen we de leukste sfeer in de klas?
• Hoe zorgen we dat iedereen het leuk heeft in onze groep?
Bij sommige opdrachten staat samenwerking centraal, bij andere werkvormen ligt de focus op communicatie en bij
weer andere opdrachten staat vertrouwen centraal. Uiteindelijk hopen we er gezellige groepen van te maken,
waarbij er in de sociale omgang ruimte is voor jezelf, maar zeker ook voor de ander. De eerste lessen starten op
vrijdag 8 januari voor groep 7/8B1
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Belangrijke data
•
•
•
•
•

8 december studiedag
Laatste week 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

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