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Informatie over de school
Langere schooldag
Vanaf maandag 1 maart eindigen de lessen op de Crescendoschool voor alle kinderen niet om
14.00 uur, maar om 14.30 uur. Hiermee kunnen we dagelijks een half uur meer onderwijs geven.
In een week betekent dat 2,5 uur meer onderwijs. We hebben afgesproken dat er in elke groep 1
uur extra rekenonderwijs en 1,5 uur extra taalonderwijs wordt gegeven. Dankzij de extra
inspanning van onze teamleden zullen onze kinderen daarvan profiteren.

Voortgang Verbeterplan Crescendoschool
Op vrijdag 5 maart jongstleden kwam de Inspecteur van het Onderwijs bij ons op bezoek. Ze was
vooral geïnteresseerd in de voortgang van het Verbeterplan. We konden bijvoorbeeld vertellen
dat we dagelijks een half uur meer lesgeven en dat de groepen 7 en 8 in de Voorjaarsvakantie
gewoon les hebben gekregen. Maar ook dat we stevig bezig zijn om de dagelijkse lessen beter te
laten aansluiten bij alle leerlingen. De leraren worden geïnstrueerd met het Crescendo-model en
vervolgens daarop gecoacht op de werkvloer. Gelukkig kregen we te horen dat we op de goede
weg zitten, aldus de inspecteur.

Les in de Meivakantie
In de jaarplanning staat dat de kinderen Meivakantie hebben van maandag 26 april tot en met
vrijdag 7 mei. In het kader van het Verbeterplan hebben we besloten om aan alle groepen
onderwijs aan te bieden in de eerste week van de Meivakantie. U krijgt hierover meer
informatie van de groepsleerkrachten. Deze week zijn de lessen niet verplicht voor de leerlingen.
Dus: meivakantie van 3 mei tot en met 7 mei 2021.

Wisselingen in de groep
Met ingang van maandag 8 maart konden we de ‘oude’ groep 4b in ere herstellen. Dat kwam
omdat juffrouw Alicia haar ouderschapsverlof afliep en vanaf maandag 8 maart weer
beschikbaar is voor groep 3A. Juffrouw Aigisch gaat terug naar de kleutergroep, in dit geval
groep 1/2B. Omdat juffrouw Margo heeft aangegeven het als een uitdaging te zien om les te
mogen geven in groep 4B, kunnen we groep 4B weer in ere herstellen. Dat betekent dat de
leerlingen van groep 4A bij juffrouw Iris, die in oktober 2020 zijn toegevoegd, terug kunnen
naar groep 4B. En de leerlingen van groep 4 van juffrouw Lydia kunnen ook weer naar groep
4B. Kortom: een goed bericht waar wij als team blij van worden.

Rapporten
Uw kind krijgt vandaag op vrijdag 12 maart het rapport mee naar huis. De rapportbesprekingen voor de ouders beginnen vanaf maandag 15 maart en duren de gehele week
en voor enkele groepen ook de week daaropvolgend. Het is de bedoeling dat u het rapport
inlevert op de dag van de rapportbespreking.

Folder ‘Luisterjuf’
Vandaag krijgt uw kind een folder mee over de ‘Luisterjuf’. Het is belangrijk dat uw kind een
luisterend oor kan vinden bij een volwassene. Soms zit een kind ergens mee en blijft er mee
rondlopen. Dit kan negatieve effecten hebben op de leerprestaties van een kind. Als er iets is
en een kind wil met ons in contact komen, dan staat alles hierover in de folder.
Juf Beatrix is beschikbaar voor de groepen 1, 2 en 3. Juf Farah is beschikbaar voor de
groepen 4 t/m 8.

Leerlingenraad
Binnenkort hopen we op Crescendo ook de leerlingenraad weer nieuw leven in te blazen.
Vanaf groep 5 zal er een vertegenwoordiger in de raad zitten. In deze raad willen we dingen
bespreken die ook de kinderen aan gaan. Als eerste agendapunt staat bijvoorbeeld het
schoolplein op de agenda. Kinderen die het leuk vinden om hieraan deel te nemen kunnen
dit kenbaar maken aan hun juf of meester. De kinderen vanaf groep 5 kunnen hiervoor hun
stem uitbrengen. De leerlingenraad staat onder begeleiding van juf Farah en juf Beatrix.

Crescendotheek: Sarah van groep 8a, gaat de uitdaging aan.
Ze doet mee met ‘Het boek per week’ en vertelt over De keukenprins van Mocano - Circus
op stelten. Sarah aan het woord: “Dit boek gaat over een jongen, Max. Hij krijgt heel
bijzonder bezoek van zijn oom Antonio. Zijn oom vertelt hem over het familiecircus, Circus
Belinda. Max gaat samen met zijn beste vriendin Trixie en zijn oom naar Circus Belinda, maar
niets is minder waar. Circus Belinda is helemaal verwoest, het is een puinhoop en Max komt
op het idee om Circus Belinda te redden. Hoe dit spannende verhaal verder afloopt? Kom
daar maar zelf achter”.
Sarah gaat een stapje verder en geeft antwoord op 2 vragen van de Crescendotheek
Waarom vind je lezen leuk?: “Omdat ervan alles kan gebeuren, tot een reis naar de maan,
of een duik in de diepste rivier.”
Heb je tips voor het lezen?: “Lees de achterkant van het boek dat je graag wilt lezen, dan
weet je waar het over gaat.”

Informatie over de groepen
Groepen 1/2
Vorige week zijn we gestart met thema kleding. In de groepen hebben we de huishoek
verandert in een kledingwinkel. Af en toe zijn de kinderen niet meer te herkennen. Ze
hebben grote brillen, hoeden en pruiken op. Ze dragen hoge hakken, slippers of laarzen. En
er zijn voldoende verkleedkleren. Bijv. van een brandweer, politie, prinses, kok, clown,
indiaan, enz. In de klassen benoemen we alle kledingstukken en sluitingen (rits, knoop,
klittenband, gesp, veters). Wilt u dit thuis ook met uw kind doen? Zou u thuis uw kind zoveel
mogelijk willen stimuleren om zichzelf zelfstandig aan- en uit te kleden? Want dat helpt ons
om minder tijd kwijt te zijn met jassen aan- en uittrekken en ook bij het omkleden voor gym.
Denkt u eraan om uw kind elke woensdag en donderdag gymkleding mee te geven?
Juf Beatrix namens de juffen van de groepen 1/2

Groepen 3
De leerlingen zijn erg blij dat juf Alicia weer terug is van haar zwangerschap/bevallingsverlof. Zij heeft een prachtige dochter ter wereld gebracht.
De Cito toetsen, zoals rekenen, spelling, woordenschat en de drie minuten toets zijn
inmiddels afgenomen. De kinderen hebben erg hun best gedaan en wij zijn trots op ze.
Inmiddels zijn wij bij het vak Nederlandse taal met kern 9 begonnen. De kinderen leren
samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan, zwemles,
filmzaal, vliegtuig, bloemknop etc. Zij leren ook woorden van één lettergreep die eindigen op
-aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei.
Bij het vak rekenen zijn wij nu met blok 7 bezig. In blok 7 komen de splitssommen boven het
tiental aan bod
Voorbeeld: ( 5+9= 14 )
In deze som wordt de 9 gesplitst. De som wordt dan zo uitgerekend: 5 + 5 = 10 en 10 + 4 = 14
/\
5 4
Het is belangrijk dat de kinderen de vriendjes van 10 uit het hoofd kennen bijv. 7+3, 6+4, 8+2
enz. zodat zij de sommen boven het tiental handig kunnen oplossen.
Wij raden u aan om elke dag met uw kind samen te lezen, zodat zij leeskilometers kunnen
maken.
Juf Alicia

Groepen 4
In de groepen 4 leren de leerlingen op veel verschillende manieren lezen. Het begrijpen van
een leestekst leren ze bij de lessen begrijpend lezen.
Het begrijpen van een tekst oefenen ze ook bij rekenen. Bij de ‘verhaaltjessommen’ leren de
kinderen het verhaal heel goed te lezen en te zoeken naar de som die verstopt zit in de tekst.
Iedere week krijgen de kinderen ook een blad met ‘verhaaltjessommen’ mee naar huis om
extra te oefenen. Wij vragen u om met uw kind mee te kijken als ze deze sommen maken en
ze ook te helpen als het even niet lukt. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Juf Iris, namens de groepen 4a en 4b

Groepen 5
Coronatijd, geen leuke tijd!
Gelukkig zijn er ook nog wel heel fijne momenten in deze periode.
Zo’n fijne dag hadden de leerlingen van de groepen 5 afgelopen vrijdag. De dames van het
‘Leerorkest’ waren op school en hebben de leerlingen muzieknoten leren lezen.
Daarnaast starten we binnenkort weer met de zwemlessen in het Bijlmerbad. Ook iets om
naar uit te zien.
Juf Lydia en meester Feras

Groepen 6
In verband met de COVID-maatregelen gaat de geplande ‘binnen-les’ die hoort bij het
werken op de schooltuinen niet door.
De buitenlessen gelukkig wel! Deze lessen starten op 23 maart om 9.00 uur – 10.30 uur.
Voor de schooltuin-lessen hebben onze kinderen ieder een emmer en laarzen (of oude
schoenen) nodig. Wij kijken reikhalzend uit naar het mooie lenteweer en de leuke lessen in
de tuin.
Als u nog vragen heeft over deze tuin-lessen kunt u ze ook volgende week nog stellen tijdens
de rapportgesprekken. Graag tot dan!
Juf Denise

Groep 7
De leerlingen uit groep 7 die zich hadden opgegeven om in de krokusvakantie door te willen
werken, hebben dat zeer enthousiast gedaan.
Ze hebben tijdens deze extra lesdagen veel doorzettingsvermogen getoond. Daarbij vonden
ze het echt heel leuk en zeer leerzaam om de extra spelling-, taal- en rekenlessen te volgen.
Zij waren zeer actief bezig, hebben heel veel extra oefenstof verwerkt en hielpen elkaar daar
waar nodig was.
Wij, meester Ferras en meester Hurvy hebben dan ook ontzettend genoten van hun
enthousiasme en leergierigheid.
Meester Hurvy

Groepen 8
Groep 8 is druk bezig met de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Tot en met 19 maart kan iedereen zich aanmelden op een nieuwe school.
Groep 8 is zich ook hard aan het voorbereiden op de Eindcito in april.
Juf Haidy en meester Joost
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Information about the school
Longer school day
From Monday 1 March, classes at the Crescendo School for all children will not end at 2
p.m., but at 2:30 p.m. This allows us to provide half an hour more education every day. In a
week that means 2.5 hours more education. We have agreed that 1 hour extra maths
lessons and 1.5 hours extra language lessons will be given in each group. Thanks to the extra
effort of our team members, our children will benefit.

Progress Improvement Plan Crescendoschool
On Friday, March 5, the Inspector of Education came to visit us. She was particularly
interested in the progress of the Improvement Plan. For example, we could say that we
teach half an hour more every day and that groups 7 and 8 have just received lessons during
the Spring break. But also that we are working hard to make the daily lessons better suited
to all students. The teachers are instructed with the Crescendo model and then coached on
this in the workplace. Fortunately, we were told that we are on the right track, according to
the inspector.

Lessons in the May holidays
The annual plan states that the children will have May holidays from Monday April 26 to
Friday May 7. As part of the Improvement Plan, we have decided to offer education to all
groups in the first week of the May holiday. You will receive more information about this
from the group teachers. This week, classes are not compulsory for students. So: May
holiday from May 3 to May 7, 2021.

Changes in the group
As of Monday, March 8, we were able to restore the "old" group 4b. This was because Miss
Alicia ended her parental leave and will be available again for group 3A from Monday, March
8. Miss Aigisch is going back to the nursery group, in this case group 1 / 2B. Because Miss
Margo has indicated that she sees it as a challenge to be able to teach in group 4B, we can
restore group 4B again. This means that the students from group 4A with Miss Iris, who were
added in October 2020, can return to group 4B. And the students of group 4 of Miss Lydia
can also go to group 4B again. In short: a good message that makes us happy as a team.

Reports
Your child will receive the report home today on Friday 12 March. The report discussions for
the parents will start from Monday March 15th and will last the entire week and for some
groups also the following week. You are supposed to hand in the report on the day of the
report meeting.

Folder "Listening teacher"
Today your child will receive a folder about the "Listening Teacher". It is important that your
child can listen to an adult. Sometimes a child worries about something and continues to
walk around with it. This can have negative effects on a child's learning performance. If there
is something wrong and a child wants to get in touch with us, everything about it is in the
folder.
Miss Beatrix is available for groups 1, 2 and 3. Miss Farah is available for groups 4 to 8.

Student council
We hope to revive the student council at Crescendo soon. From group 5 there will be a
representative on the board. In this council we want to discuss issues that also affect the
children. The schoolyard, for example, is the first item on the agenda. Children who like to
participate can make this known to their teacher or master. The children from group 5 can
vote for this. The student council is supervised by Miss Farah and Miss Beatrix.

Crescendotheek: Sarah from group 8a, accepts the challenge.
She takes part in "The book a week" and talks about The kitchen prince of Mocano - Circus
on stilts. Sarah speaking: “This book is about a boy, Max. He receives a very special visit from
his uncle Antonio. His uncle tells him about the family circus, Circus Belinda. Max goes to
Circus Belinda with his best friend Trixie and his uncle, but nothing could be further from the
truth. Circus Belinda is completely destroyed, it's a mess and Max comes up with the idea to
save Circus Belinda. How this exciting story ends? Find out for yourself ”.
Sarah goes a step further and answers 2 questions from the Crescent library
Why do you like reading ?: "Because anything can happen from it, up to a trip to the moon,
or a dip in the deepest river."
Do you have any tips for reading ?: "Read the back of the book you would like to read and
you will know what it is about."

Information about the groups
Groups 1/2
Last week we started with theme clothing. In the groups we turned the house corner into a
clothing store. From time to time the children can no longer be recognized. They wear large
glasses, hats and wigs. They wear high heels, flip flops or boots. And there are plenty of
dress-up clothes. P.e. of a fire brigade, police, princess, cook, clown, Indian, etc. In the
classes we name all items of clothing and closures (zipper, button, buckle, laces). Would you
like to do this at home with your child? Would you like to stimulate your child as much as
possible at home to dress and undress himself independently? Because that helps us to
spend less time putting on and taking off coats and also changing clothes for gym. Are you
thinking of giving your child gym clothes every Wednesday and Thursday?
Miss Beatrix on behalf of the teachers of groups 1/2

Groups 3
The students are very happy that Miss Alicia is back from her pregnancy / maternity leave.
She gave birth to a beautiful daughter.
The Cito tests, such as arithmetic, spelling, vocabulary and the three-minute test have now
been taken. The children have done their best and we are proud of them.
We have now started with core 9 in the Dutch language course. The children learn
compound words of two syllables with letter clusters, such as: crane, swimming lesson,
cinema, airplane, flower bud etc. They also learn words of one syllable ending in -aai, -ooi or
-oei, such as: shark, cage and row .
We are now working on block 7 in the calculation course. In block 7 the split sums above ten
are discussed
Example: (5 + 9 = 14)
In this sum the 9 is split. The sum is then calculated like this: 5 + 5 = 10 and 10 + 4 = 14
/\
54
It is important that the children know the 10-year-old friends by heart, p.e.7 + 3, 6 + 4, 8 + 2,
etc., so that they can solve the sums above ten.
We recommend that you read with your child every day, so that they can cover reading
miles.
Miss Alicia

Groups 4
In groups 4, the students learn to read in many different ways. They learn to read
comprehension during the lessons.
They also practice maths to understand a text. With the "story sums" the children learn to
read the story very well and to look for the sum hidden in the text. Every week, the children
are also given a sheet with "story sums" to take home for extra practice. We ask you to
watch with your child when they are doing these sums and also to help them if they are not
successful. Thanks in advance for your cooperation.
Miss Iris, on behalf of groups 4a and 4b

Groups 5
Corona time, not a good time!
Fortunately, there are also very nice moments in this period.
Such a nice day the students of the 5 groups had last Friday. The ladies of the "Learning
Orchestra" were at school and taught the students to read musical notes.
In addition, we will soon start again with the swimming lessons in the Bijlmerbad. Something
to look forward to.
Miss Lydia and Master Feras

Groups 6
In connection with the COVID measures, the planned "indoor lesson" associated with
working in the school gardens is canceled.
Fortunately, the outdoor lessons are! These classes start on March 23 at 9:00 am - 10:30 am.
For the school garden lessons, our children each need a bucket and boots (or old shoes). We
eagerly look forward to the beautiful spring weather and the fun lessons in the garden.
If you have any questions about these gardening lessons, you can also ask them during the
report interviews next week. Until then!
Miss Denise

Group 7
The group 7 students who had signed up to continue working during the spring break, did so
very enthusiastically.
They showed a lot of perseverance during these extra days. In addition, they found it really
fun and very educational to take the extra spelling, language and math lessons.
They were very active, processed a lot of extra exercise material and helped each other
where necessary.
We, Master Ferras and Master Hurvy have really enjoyed their enthusiasm and eagerness to
learn.
Master Hurvy

Groups 8
Group 8 is busy transitioning to secondary education.
Everyone can register at a new school up to and including 19 March.
Group 8 is also preparing hard for the Final Cito in April.
Miss Haidy and Master Joost

