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De Nieuwsbrief Ouders verschijnt in 2021 elke veertien dagen op vrijdag, voorlopig zowel
digitaal als op papier.

Informatie over de school
Voortgang Verbeterplan Crescendoschool
In de afgelopen twee weken hebben we weer lessen van leraren bezocht en daar feedback op gegeven.
Tegelijkertijd is er een vergadering georganiseerd over het pedagogisch klimaat in de klas. U zult uw zoon
of dochter dan ook wel eens horen over de Vreedzame School. Op een plezierige manier met elkaar
omgaan en als er al eens ruzie is, proberen het samen op te lossen.
Tegelijkertijd zijn we druk bezig om allerlei documenten gereed te maken voor de Inspectie. Tenslotte is
er vanaf 1 maart een nieuwe directeur-bestuurder benoemd voor Basisschool Crescendo, mevrouw
Muriel Dalgliesh.

Van het bestuur
Onze school heeft een directie en een bestuur die samen goed onderwijs aan de kinderen mogelijk
maken. Zowel de directie (en natuurlijk het team) als het bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid
in het onderwijs dat gegeven wordt.
Het onderzoek door de inspectie naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school heeft tot vragen en
opmerkingen geleid, waarover u bent en wordt geïnformeerd. De school is volop aan de slag gegaan om
zich te verbeteren.
Omdat het bestuur een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van het onderwijs, is ook het bestuur
onderzocht door de inspectie. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal op- en aanmerkingen, die het
bestuur zich ernstig ter harte heeft genomen en mee aan de slag is gegaan.
Het bestuur is voortvarend bezig om een Bestuurs-Verbeterplan te maken waardoor de school beter in
staat is tot het geven van goed onderwijs. Het plan zal worden besproken met de medezeggenschapsraad
van de school. De medezeggenschapsraad spreekt namens de ouders en medewerkers met het bestuur
en directie.
In een volgend bericht in de nieuwsbrief zullen we verder ingaan op de onderdelen van het BestuursVerbeterplan,
Namens het bestuur, Christian Lindner

Studiedag
Al eerder is aangekondigd dat er aanstaande dinsdag 30 maart een studiedag is voor al het personeel van
de Crescendoschool. We gaan dan weer samen verder werken aan ons Verbeterplan. Alle leerlingen van
de school zijn op die dag vrij.

Witte donderdag en Goede Vrijdag
Binnenkort is het alweer Pasen. Op donderdag 1 april, Witte Donderdag, krijgen alle leerlingen ’s
ochtends een ontbijt in de klas en krijgen ze ’s middags om 12.00 uur vrij. Op Goede Vrijdag 2 april zijn
alle leerlingen en leerkrachten vrij.

Corona en testen
Als uw kind klachten heeft die te maken kunnen hebben met Corona, is het vanzelfsprekend dat uw zoon
of dochter thuis blijft. Ook als u twijfelt, moet u uw kind thuis laten omdat er anders klasgenoten of
leraren besmet kunnen worden. Als u aansluitend uw kind laat testen, blijft uw kind thuis tot u de uitslag
heeft ontvangen. Bij een negatieve uitslag is uw kind weer welkom in de klas.
Als er op onze school bij een kind of leraar Corona wordt vastgesteld, gaan alle leerlingen uit die klas en
de leerkracht voor minstens 5 dagen thuis in quarantaine.

Les in de Meivakantie
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de leerlingen meivakantie te geven van maandag 26 april tot en
met vrijdag 7 mei. Als gevolg van Corona hebben veel scholen besloten om de meivakantie in te korten.
Dat gaan wij ook doen. Er is gewoon school voor de groepen 1 tot en met 8 op maandag 26 april tot en
met vrijdag 30 april. De kinderen hebben vrij van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei.

Informatie over de groepen
Groepen 1/2

In deze nieuwsbrief een kleine foto impressie van onze lentewandeling. Het was genieten om met de
kinderen de natuur in te gaan. We hebben genoten van de zon en veel ontdekt. Hieronder een paar
dingen die de kinderen tijdens deze wandeling geleerd hebben.
Wist u dat:
•
•

Bloemen water, licht en warmte nodig hebben om te groeien?
Aan veel bomen knoppen groeien die nog blaadjes gaan worden?

• Bloemen aan de bomen heel mooi zijn en dat dat bloesem heet?
• Verschillende kinderen gilden toen ze een lieveheersbeestje zagen wegvliegen?
• Je narcissen niet mag plukken?
• Een vrouwtjes eend bruin is? En de mannetjeseend meer kleuren heeft?
• We volgende week weer een lentewandeling gaan maken?
Juf Beatrix, namens de kleutergroepen

Groepen 3
In de week van 22 maart zijn we bij het vak Nederlandse taal klaar met kern 7 en toetsen we bij de
leerlingen hoe goed ze zijn met het begrijpend lezen en spelling. Ook nemen we een woord-leestoets
af om te zien hoe goed de kinderen de aangeleerde woorden kunnen lezen. In de week van 28 maart
ronden wij rekenen blok 7 af en toetsen we bij het klokkijken de kennis van de kinderen over de heleen halve uren (zowel digitaal als analoog). We toetsen dan ook allerlei sommen t/m 20 en het
splitsen van getallen om te zien hoe goed ze dit allemaal kunnen.
Wij verheugen ons op het paasontbijt dat donderdagochtend plaatsvindt. De kinderen hoeven op
deze ochtend geen lunch mee te nemen. De school sluit om 12:00 uur. Op goede vrijdag zijn de
kinderen vrij en verwelkomen wij ze dinsdag 6 april op school.
Wij wensen iedereen fijne en gezegende paasdagen.
Juf Alicia en juf Florence.

Groepen 4
Lezen is de basis om goed te kunnen leren. Om de kinderen extra uit te dagen en het goede en snelle
lezen te stimuleren, doen we iedere maand een soort wedstrijdje. In de laatste week van de maand
kiezen we samen met de kinderen altijd wie ‘De beste lezer van de maand’ is geworden. Leuk en
iedere keer best een beetje spannend.
Als u thuis elke dag ook een kwartiertje met uw kind leest,helpt dat uw kind ook steeds beter te gaan
lezen. Als u na het lezen ook nog vraagt ‘Wat’ ze gelezen hebben, is dat ook nog eens extra goed voor
het begrijpend leren lezen.
Juf Iris

Groepen 5
Groep 5 is weer begonnen met de zwemlessen en wat zijn onze leerlingen hier enthousiast over!
Ondanks dat ze een lange tijd niet mochten zwemmen, kunnen we toch zwemvooruitgang zien bij
een flink aantal leerlingen. Hopelijk kan dan iedereen nog voor de zomer voldoende zwemmen.
Daarnaast motiveren wij onze leerlingen om thuis extra te werken zodat we de achterstanden
bijwerken. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld op Gynzy, Taalzee en Rekentuin werken. We adviseren
om iedere dag minimaal 1 uur hierop te werken. We zien al dat leerlingen hierdoor vooruitgang
boeken.
Meester Feras

Groepen 6
We hebben de eerste buitenles in de schooltuinen is gehad. Echt heel leuk! De kinderen en de
leerkrachten waren razend enthousiast!
Van taal en spelling sluiten we blok 6 af. Volgende week beginnen we met een nieuw thema. Om de
kinderen thuis ook een beetje te helpen, vragen we de themawoorden regelmatig ook thuis te
oefenen door ze te blijven herhalen.

Daarnaast zijn we ook net weer begonnen met een nieuw blok voor rekenen. U krijgt van dit nieuwe
blok natuurlijk ook de bijbehorende nieuwsbrief weer. Als u die leest, bent u meteen op de hoogte
van de rekensommen die we komende periode gaan leren en oefenen.
Denkt u eraan, volgende week dinsdag 30 maart is er een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Groeten van juf Denise en juf Farah

Groep 7
Op woensdag 31 maart sluiten wij taalthema 6 af met een toets. Deze toets bestaat uit de delen Taalwoordenschat en Taal-verkennen. De kinderen kunnen zich vanaf nu daarop extra voorbereiden.
Met het vak rekenen zijn wij nu vooral bezig met cijferend delen en vermenigvuldigen.
Om de kinderen extra te laten oefenen kunnen ze op school en thuis op de computer werken met
het programma ‘Taalzee’ voor Nederlandse taal en ‘Rekentuinen’ voor rekenen. Als de leerlingen
veel goede antwoorden hebben bij het oefenen, krijgen ze bij deze softwareprogramma’s vanzelf
moeilijkere opdrachten. Kijkt u maar eens mee met uw kind!
Meester Hurvy

Groepen 8
De kinderen van groep 8 zijn zich aan het voorbereiden op de Citotoets in april. Zowel op school als
thuis zijn ze heel serieus nog extra aan het oefenen om straks de toets zo goed mogelijk te maken.
Inmiddels hebben ze zich ook al aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs.
Zowel voor de kinderen, als de ouders en leraren is het allemaal heel spannend om te ervaren hoe
het de komende weken gaat verlopen.
Juf Haidy Smiet

Gymlessen en Sportactiviteiten

Pasen
Het is zo weer Pasen en de kinderen verheugen zich op een heerlijk paasontbijt. Het paasontbijt
wordt gehouden op donderdag 1 april. Op deze dag is er daarom géén gym.

Koningspelen
Vrijdag 23 april organiseren wij de Koningsspelen. Op deze dag gaan we met z’n allen naar het
Bijlmersportpark (Zuidoost United) om lekker te sporten. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda. We kijken er enorm naar uit om er met elkaar - in deze onzekere tijden - een
mooie sportieve dag van te maken. Hulp van ouders en verzorgers is op deze dag hard nodig. Als u
het leuk vindt om op deze dag te helpen, kunt u zich hiervoor opgeven bij de meester of juf van uw
kind. De kinderen rekenen op u!
Meester Henk en juf Muriël
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In 2021, the Parents Newsletter will be published every fortnight on Fridays in 2021, both
digitally and on paper for the time being.

Information about the school
Progress Improvement Plan Crescendoschool
In the past two weeks, we have again visited teacher classes and provided feedback. At the same
time, a meeting was organized about the pedagogical climate in the classroom. You will also hear
your son or daughter about the Peaceful School. Interact with each other in a pleasant way and if
there is ever a fight, try to solve it together.
At the same time, we are busy preparing all kinds of documents for the Inspectorate. Finally, a new
director-director for Crescendo Primary School, Mrs. Muriel Dalgliesh, has been appointed from 1
March.

From the board
Our school has a management and a board that together make good education possible for the
children. Both the management (and of course the team) and the board have a great responsibility in
the education that is provided.
The inspection by the inspectorate into the quality of education at our school has led to questions
and comments, about which you are and will be informed. The school has gone to great lengths to
improve itself.
Because the board plays an important role in the quality of education, the board has also been
examined by the inspectorate. This investigation has led to a number of comments and remarks,
which the board has taken seriously to heart and has taken to work with.
The board is energetically working on a Management Improvement Plan that will improve the
school's ability to provide good education. The plan will be discussed with the school's participation
council. The participation council speaks on behalf of the parents and employees with the board and
management.
In a subsequent message in the newsletter, we will further discuss the parts of the Administrative
Improvement Plan,
On behalf of the board, Christian Lindner

Study day
It has already been announced that next Tuesday, March 30, there will be a study day for all the staff
of the Crescendoschool. We will then continue to work together on our Improvement Plan. All
students of the school are free on that day.

Maundy Thursday and Good Friday
Soon it will be Easter again. On Thursday, April 1, Maundy Thursday, all students will have breakfast
in the classroom in the morning and have the afternoon off at noon. On Good Friday, April 2, all
students and teachers are free.

Corona and testing
If your child has complaints that may be related to Corona, it goes without saying that your son or
daughter stays at home. Even when in doubt, you should leave your child at home as otherwise
classmates or teachers could be infected. If you have your child tested afterwards, your child will stay
at home until you have received the results. If the result is negative, your child is welcome back in
the classroom.
If a child or teacher is diagnosed with Corona at our school, all students from that class and the
teacher are quarantined at home for at least 5 days.

Lessons in the May holidays
Originally the intention was to give the students a May holiday from Monday April 26 to Friday May
7. As a result of Corona, many schools have decided to shorten the May holiday. We will do that too.
There is regular school for groups 1 to 8 from Monday April 26 to Friday April 30. The children are
free from Monday 3 May to Friday 7 May.

Information about the groups
Groups 1/2

In this newsletter a small photo impression of our spring walk. It was a pleasure to go out into nature
with the children. We enjoyed the sun and discovered a lot. Below are a few things that the children
learned during this walk.
Did you know that:
• Flowers need water, light and heat to grow?
• On many trees grow buds that will turn into leaves?

• Flowers on the trees are very beautiful and that that is called blossom?
• Several children screamed when they saw a ladybug fly away?
• You are not allowed to pick daffodils?
• A female duck is brown? And the drake has more colors?
• We are going for a spring walk again next week?
Miss Beatrix, on behalf of the kindergarten groups

Groups 3
In the week of March 22, we will have finished core 7 in the Dutch language course and we will test
with the students how good they are with reading comprehension and spelling. We also take a wordreading test to see how well the children can read the learned words. In the week of 28 March we
will complete block 7 and test the children's knowledge of the full and half hours (both digital and
analog) while telling the time. We test all kinds of sums up to and including 20 and split numbers to
see how well they can do all this.
We look forward to the Easter breakfast that takes place on Thursday morning. The children do not
need to bring lunch on this morning. The school closes at 12:00 PM. On Good Friday the children are
free and we welcome them at school on Tuesday April 6.
We wish everyone a happy and blessed Easter.
Miss Alicia and Miss Florence.

Groups 4
Reading is the basis for good learning. To challenge the children even more and to stimulate good
and fast reading, we do a kind of competition every month. In the last week of the month, together
with the children, we always choose who has become "The best reader of the month." Fun and a bit
exciting every time.
If you read with your child for 15 minutes every day at home, it will help your child to read better and
better. If you also ask "What" they have read after reading, that is also extra good for learning to
read comprehension.
Miss Iris

Groups 5
Group 5 has started swimming lessons again and our students are so enthusiastic about this!
Although they were not allowed to swim for a long time, we can still see swimming progress in a
good number of students. Hopefully everyone will be able to swim enough before the summer.
In addition, we motivate our students to work extra at home so that we update the arrears. For
example, the students can work on Gynzy, Taalzee and Math Garden. We recommend working on
this for at least 1 hour every day. We already see that students make progress as a result.
Master Feras

Groups 6
We had the first outdoor lesson in the school gardens. Really fun! The children and the teachers were
very enthusiastic!
We finished block 6 on language and spelling. Next week we will start with a new theme. To help the
children a little at home, we ask that they regularly practice the theme words at home by repeating
them.
In addition, we have also just started a new block for arithmetic. You will of course also receive the
corresponding newsletter from this new block. If you read it, you are immediately aware of the
calculations that we will learn and practice in the coming period.
Remember, there will be a study day next Tuesday, March 30. The children are then free.
Greetings from Miss Denise and Miss Farah

Group 7
On Wednesday 31 March we will conclude language theme 6 with a test. This test consists of the
parts Language vocabulary and Language exploration. The children can now prepare extra for this.
With the math profession, we are now mainly concerned with dividing and multiplying by numbers.
To give the children extra practice, they can work on the computer at school and at home with the
program "Taalzee" for Dutch language and "Math Gardens" for arithmetic. If the students have many
correct answers while practicing, they will automatically receive more difficult assignments with
these software programs. Take a look with your child!
Master Hurvy

Groups 8
The group 8 children are preparing for the Cito Test in April. Both at school and at home, they are
seriously practicing extra to make the test as good as possible.
They have now also registered with a secondary school.
It is all very exciting for the children, parents and teachers to experience how things will go in the
coming weeks.
Miss Haidy Smiet

Gym classes and Sports activities

Easter
It will be Easter again in a minute and the children are looking forward to a delicious Easter breakfast.
The Easter breakfast will be held on Thursday, April 1. That is why there is no gym on this day.

King games
Friday April 23 we organize the King's Games. On this day we all go to the Bijlmersportpark
(Southeast United) to enjoy some sports. Please note this date in your agenda. We are really looking
forward to making it a great sporting day together in these uncertain times. Help from parents and
carers is badly needed on this day. If you would like to help on this day, you can register with your
child's master or teacher. The kids are counting on you!
Master Henk and Miss Muriël

