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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
Verbeterplan Bestuur
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen op Crescendo,
In de laatste nieuwsbrief hebben wij u beloofd om u verder te informeren over onze verbeterplannen
met betrekking tot het bestuur van de school. Wij laten ons daarbij ondersteunen door een
deskundige op het gebied van schoolbesturen en we zijn al behoorlijk gevorderd met onze plannen
en ook de uitvoering daarvan.
Waaraan moet u dan denken als wij over een bestuurlijke verbetering spreken?
Het bestuur is verantwoordelijk dat alles goed geregeld is voor het geven van het best mogelijke
onderwijs voor de kinderen die op school zitten. Daarvoor moet het nodige beleid (maatregelen)
gemaakt worden en ook gecontroleerd worden dat dit op de juiste manier wordt uitgevoerd. Juist
deze combinatie van doen en toezicht houden dat het goed gedaan wordt, gaan wij duidelijk
verbeteren. Want het is belangrijk om op tijd te kunnen voorkomen dat dingen verkeerd lopen.
Hiervoor bestaat in het primaire onderwijs een ‘code goed bestuur’ die wij als leidraad hebben
gekozen.
Net zo belangrijk is het voor ons om de ouders en leerkrachten nog meer bij de school van hun
kinderen te betrekken, en dat niet alleen wat het onderwijs aangaat maar ook bij het nemen van
andere belangrijke besluiten. Daarvoor wordt het contact met de medezeggenschapsraad (MR), als
de vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten, vergroot. Hier worden alle belangrijke
onderwerpen die met school te maken hebben besproken. Ouders en leraren hebben zo de
mogelijkheid om advies te geven of zelfs mee te beslissen. Wij mogen nu al vaststellen dat dat met
de bestaande MR heel goed functioneert. Bovendien bekijken wij of er nog andere mogelijkheden
zijn voor een grotere inbreng van en door de ouders.
Bovendien is het goed dat alle ouders makkelijk kunnen volgen wat het bestuur doet en hoe het
bestuur erop toeziet dat het ook in de toekomst goed gaat. Wij, als bestuur gaan ervoor zorgen dat
wij op de juiste manier hierover verslag uitbrengen.
Zoals kinderen naar school gaan en zelfs de leerkrachten altijd verder moeten leren, is dat ook voor
de bestuursleden noodzakelijk. Daarom zullen wij ons regelmatig scholen, zodat de nodige kennis
aanwezig is om ons werk goed te blijven doen.
Dat moet allemaal in de statuten en de reglementen, de ‘spelregels van de school’, worden
beschreven. Ook dat doen wij in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Dat doen wij om de
basis voor het best mogelijke onderwijs van uw en onze kinderen voor de toekomst veilig te stellen.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Christian Lindner

Voortgang Verbeterplan Crescendoschool
Wij hebben afgelopen dinsdag en donderdag vele ouders mogen ontvangen in de kerk voor een
ouderinformatie-bijeenkomst. Hier hebben we laten zien wat we de afgelopen twee maanden zoal
hebben gedaan om het onderwijs te verbeteren. U kunt dan denken aan het geven van betere lessen aan
uw kind, dagelijks langer lesgeven, in de groepen 6, 7 en 8 extra lesjes rekenen en begrijpend lezen in
kleine groepjes of het lesgeven in de Voorjaarsvakantie aan de groepen 7 en 8.
Ook voor de komende maanden staan er vele verbeteractiviteiten op het programma, waar we u met
deze nieuwsbrief over op de hoogte zullen houden.

Sportdag
Op vrijdag 23 april aanstaande is er een sportdag voor alle leerlingen op onze school. Alle leerlingen en
ouders zullen hierover nog nader bericht ontvangen.

Les in de Meivakantie
Normaal gesproken duurt de Meivakantie twee weken. Het team van de Crescendoschool heeft besloten
om ook in week 17 van 26 april tot en met 30 april les te geven. Uw kind is niet verplicht om hier aan deel
te nemen, maar kan vrijwillig naar school komen. Het is wel de bedoeling om dan dagelijks naar school te
komen en niet alleen op de dag of dagen dat uw kind er alleen zin in heeft. Natuurlijk is iedereen op
Koningsdag, dinsdag 27 april vrij. De Meivakantie begint voor onze school dus in week 18 van maandag
3 mei tot en met vrijdag 7 mei.

Vragenlijst - Veiligheidsmonitor 2021
Een veilige school is voor de leerlingen nodig om goed te kunnen leren.
Een veilige school is voor ouders belangrijk om iedere dag hun kind met een goed gevoel naar toe te
kunnen brengen en te kunnen vertrouwen op het beste onderwijs dat ze voor hun kind willen
hebben.
We investeren iedere dag in het leren van goed gedrag! Op basisschool Crescendo willen we namelijk
géén ongepast gedrag in de vorm van (digitaal)pesten, intimidatie of diefstal.
Iedere dag werken we op school aan een prettig leerklimaat met heldere regels en afspraken
over hoe je met elkaar omgaat.
Om te weten of we dat op de goede manier doen, vragen we ieder jaar de ouders, medewerkers
en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 om een vragenlijst in te vullen over die veiligheid.
De vragenlijst gaat zowel voor de ouders, de leerlingen als de medewerkers vooral over de sfeer op
school, de lessen, gepest worden en/of vervelende dingen meemaken.
Iedere ouder, leerling of medewerker ontvangt volgende week een persoonlijke inlogcode voor de
vragenlijst. De school weet niet welke inlogcode er is verstuurd. Alle gegevens worden anoniem
verwerkt.
Wij vragen u nadrukkelijk om vanaf volgende week mee te doen aan dit onderzoek door de
vragenlijst Veiligheidsmonitor 2021 in te vullen.

Informatie over de groepen
Sport - Koningsspelen
Op Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen!
Deze sportdag vindt plaats op de sportvelden van het Bijlmer Sportpark.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het beloofd een leuke dag te worden.
Wij willen u aan het volgende herinneren:
• De school start om 08.30 uur en om 14.30 uur kunt u uw kind weer ophalen.
• De kinderen komen in sportkleding naar school. Er is geen mogelijkheid tot omkleden.
• Het wordt een intensieve dag en de kinderen zullen extra energie nodig hebben.
• Geef uw kind voldoende brood/fruit en water mee. De kinderen krijgen wel een flesje water
van de juf/meester.
• Houdt bij de keuze van de kleding van uw kind ook rekening met de weersomstandigheden.
Om deze sportdag tot een succes te maken hebben we veel hulp nodig!
Daarom vragen wij u zich op te geven als begeleider van een groepje kinderen of een spel. Als u wilt
meehelpen, kunt u dat melden bij de juf/meester van uw kind. Dat kan telefonisch, middels een
briefje of via de mail.
Alle hulpouders/begeleiders worden tegelijk met de leerlingen ook om 08.30 op school verwacht om
samen met de kinderen naar de sportvelden te lopen.
Met vriendelijke sportgroeten,
Juf Muriël en meester Henk

Sport - Meisjesvoetbal
FC Abcoude is een multiculturele voetbalvereniging met 850 leden. Deze
club organiseert op woensdag 21 april a.s. een vriendinnendag. Meisjes
van 7 t/m 18 jaar kunnen dan op een leuke manier kennismaken met het
meidenvoetbal. Je moet wel je sportkleding meenemen.
Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn niet verplicht.
Tijden vriendinnen-dag
15:45 – 17:15 uur: geboortejaar 2008 t/m 2014 (MO9 t/m MO13)
17:30 – 19:00 uur: geboortejaar 2002 t/m 2007 (MO15 t/m MO19)
Meld je gratis hiervoor via: meisjes@fcabcoude.nl.
In verband met de coronamaatregelen zijn toeschouwers/ouders helaas niet op het sportpark
toegestaan, maar de meisjes zullen vanaf de parkeerplaats goed worden opgevangen.
Meester Henk Boldewijn

Groepen 1/2
Deze week zijn we gestart met thema ‘kunst’. We hebben gesproken over een kunstenaar en
verschillende vormen van kunst bekeken en bewonderd. Tijdens dit thema zullen we veel knutselen
en onze eigen kunstwerken maken. We maken daarvan ons eigen Crescendomuseum. Later hopen
we u daar meer foto’s van te laten zien.
Vrijdag 23 april hebben we onze koningsspelen. We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen.
Als u wilt helpen kunt u zich aanmelden bij de juf van uw kind.
Namens de kleuterjuffen, juf Beatrix

Groepen 3
De leerlingen van groep 3 zijn momenteel met kern 10 bezig. Het thema van kern 10 sluit aan bij wat
er in de natuur gebeurt of kan gebeuren (natuurverschijnselen).
• Bij spelling oefenen we woorden met kleefletters zoals bij: wolf, helm berg, hark, tulp enz.
• Bij begrijpend lezen oefenen we met gatenteksten. De kinderen maken de tekst af door het
juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.
• Bij rekenen oefenen we momenteel met de inhoud en gewichten (liter / kilo) zoals: hoeveel
liter is het samen, hoeveel liter zit er in een emmer van 10 liter, hoeveel kilo weegt het
samen enz.
• De splitssommen boven het tiental handig oplossen op de getallenlijn,
zoals: 8 + 7 = 15 en 13 – 9= 4
/\
/\
2 5
3 6
Als u thuis uw kind wil helpen met schoolwerk, raden wij u aan om elke dag met uw kind samen een
stukje te lezen, zodat zij leeskilometers kunnen maken.
Juf Florence en juf Alicia

Groepen 4
De leerlingen in de groepen 4 lezen steeds meer boeken en vertellen af en toe enthousiast over het
boek dat zij hebben gelezen. Het is dus tijd om ze te leren om goede boekbesprekingen te houden.
Bij een boekbespreking vertellen de leerlingen over de titel en de schrijver van het boek. Ze vertellen
vooral ook over de hoofdpersoon van het boek, wat er is gebeurd in het verhaal en hoe het
afgelopen is. Verder moeten ze ook vertellen wat ze uit het verhaal geleerd hebben en proberen ze
andere kinderen enthousiast te maken voor het boek. In de klas hebben we al een paar keer
geoefend met boekbesprekingen. Vanaf nu kunnen ze dus ook thuis over hun boek vertellen. Vraagt
u er maar eens naar en help ze thuis ook nog een beetje. Alvast bedankt daarvoor!
Juf Iris en juf Margo

Groepen 5
De kinderen van de groepen 5 hebben deze periode van de bibliotheek vooral veel boeken over
ridders gekregen.
In die boeken staan vaak spannende ridderverhalen en ze kunnen ook heel wat te weten komen over
het leven van de ridders. Zo lezen ze over hoe je ridder kon worden, hoe ze oefenden met hun
wapens en hoe ze zich beschermden. Ook lezen de kinderen veel over kastelen en het leven rondom
een kasteel. Tot eind april hebben ze de tijd om van al deze boeken te genieten.
Meester Feras en juf Lydia

Groepen 6
In groep 6 rekenen we op dit moment volop met gelijknamige breuken.
Het zijn breuken met een gelijke noemer die we bij elkaar optellen of van
elkaar aftrekken.
Zoals u in het voorbeeld hiernaast ziet, bestaan gelijknamige breuken uit
delen die even groot zijn.
Je kunt ze daarom gemakkelijk bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken.
Je hoeft bij een som met gelijknamige breuken alleen maar de tellers bij
elkaar op te tellen.
En verder heeft de bibliotheek gelukkig weer boeken gebracht waarover de kinderen na het lezen
steeds meer vertellen tijdens hun boekbesprekingen.
Juf Denise en juf Farah

Groep 7
De leerlingen zijn al geruime tijd hard aan het werk met de Rekenvoorrangsregels.
Rekenvoorrangsregels gaan over de goede volgorde van uitrekenen van een som.
Dat gaat bij de basisschoolsommen zo:
1. Reken eerst uit wat tussen haakjes staat
2. Dan vermenigvuldigen en gedeeld door
3. Tenslotte plus of min (erbij of eraf)
Volgende week donderdag wordt deze strategie getoetst. Tot die tijd kunnen de leerlingen met het
oefenprogramma Rekentuin nog even extra hun best doen om de sommen met de voorrangsregels
goed onder de knie te krijgen.
Meester Hurvy

Groepen 8
Beste ouders/verzorgers van groep 8,
Wat gaat de tijd snel. Uw kind is nu ingeschreven op zijn/haar nieuwe school. We zijn blij dat de
meesten de school van hun eerste voorkeur hebben toegewezen gekregen. Mochten er nu nog
vragen en/of twijfels zijn kunt u altijd contact met ons opnemen en uw vragen stellen.
20 en 21 april hebben we de Cito-eindtoets. We verzorgen op school wat gezonde keuzes aan ontbijt,
zodat iedereen met goede energie de toets kan gaan maken.
In de extra week gaan we op 29 en 30 april een nachtje slapen op school, dit als vervanger voor het
jaarlijkse kamp van groep 8. U krijgt hier nog uitgebreid bericht over van ons.
Met vriendelijke groet,
Juf Haidy
Meester Joost
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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
Improvement plan Board
Dear parents / guardians of the students on Crescendo,
In the last newsletter we promised you to further inform you about our improvement plans with
regard to the management of the school. We are supported in this by an expert in the field of school
boards and we have already made considerable progress with our plans and the implementation
thereof.
What should you consider when we talk about administrative improvement?
The board is responsible for ensuring that everything is properly arranged to provide the best
possible education for the children attending school. To this end, the necessary policy (measures)
must be made and it must also be checked that this is carried out correctly. It is precisely this
combination of doing and supervising that it is done well that we are clearly going to improve.
Because it is important to be able to prevent things from going wrong in time. Primary education has
a 'code of good governance' for this, which we have chosen as a guideline.
It is just as important for us to involve parents and teachers even more in their children's school, not
only in education but also in making other important decisions. To this end, contact with the
participation council (MR), as the representation of parents and teachers, will be increased. Here all
the important topics related to school are discussed. Parents and teachers thus have the opportunity
to give advice or even make decisions. We can already conclude that this works very well with the
existing MR. In addition, we are examining whether there are other options for greater input from
and by the parents.
Moreover, it is good that all parents can easily follow what the board is doing and how the board
ensures that everything is going well in the future. We, as the board, will ensure that we report on
this in the correct manner.
Just as children go to school and even the teachers always have to continue learning, this is also
necessary for the board members. That is why we will train ourselves regularly, so that the necessary
knowledge is available to continue to do our work well.
All this must be described in the statutes and regulations, the "rules of the game of the school". We
also do this in consultation with the participation council. We do this to secure the basis for the best
possible education for your and our children for the future.
We will keep you informed of further developments.
Yours sincerely,
On behalf of the Board
Christian Lindner

Progress Improvement Plan Crescendoschool
Last Tuesday and Thursday we received many parents in the church for a parent information
meeting. Here we have shown what we have done in the past two months to improve education. You
can think of giving better lessons to your child, teaching longer daily, extra lessons in groups 6, 7 and
8, and reading comprehension in small groups or teaching during the Spring break to groups 7 and 8.
Many improvement activities are also planned for the coming months, about which we will keep you
informed with this newsletter.

Sports day
On Friday, April 23, there will be a sports day for all students at our school. All students and parents
will receive further information about this.

Lessons in the May holidays
Normally the May holiday lasts two weeks. The Crescendoschool team has decided to also teach in
week 17 from April 26 to April 30. Your child is not obliged to participate in this, but can come to
school voluntarily. The intention is to come to school every day and not just on the day or days when
your child feels like it alone. Of course everyone is off on King's Day, Tuesday 27 April. The May
holiday starts for our school in week 18 from Monday 3 May to Friday 7 May.

Questionnaire - Safety Monitor 2021
A safe school is necessary for the students to be able to learn well.
A safe school is important for parents to be able to bring their child to them with a good feeling every
day and to be able to rely on the best education they want for their child.
We invest every day in learning good behavior! At primary school Crescendo we do not want any
inappropriate behavior in the form of (digital) bullying, intimidation or theft.
Every day at school we work on a pleasant learning climate with clear rules and agreements about
how you interact with each other.
To find out whether we are doing this in the right way, we ask the parents, employees and students
of groups 6 to 8 to fill in a questionnaire about safety.
The questionnaire is mainly about the atmosphere at school, the lessons, being bullied and / or
experiencing unpleasant things for the parents, students and employees.
Every parent, student or employee will next week receive a personal login code for the
questionnaire. The school does not know which login code has been sent. All data is processed
anonymously.
We expressly ask you to participate in this survey from next week by completing the Safety Monitor
2021 questionnaire.
Unfortunately, the questionnaire is not yet available in English. We therefore ask you to fill in the
Dutch version. If you need help, your son or daughter will be happy to help you fill in.

Information about the groups
Sports - King's Games
The King's Games are on Friday 23 April!
This sports day takes place on the sports fields of the Bijlmer Sports Park.
The preparations are in full swing and it promises to be a fun day.
We would like to remind you of the following:
• School starts at 8.30 am and you can pick up your child at 2.30 pm.
• The children come to school in sportswear. There is no possibility to change clothes.
• It will be an intensive day and the children will need extra energy.
• Provide your child with enough bread / fruit and water. The children do get a bottle of water
from the teacher.
• When choosing your child's clothing, also take the weather conditions into account.
We need a lot of help to make this sports day a success!
That is why we ask you to sign up as a supervisor of a group of children or a game. If you want to
help, you can report this to your child's teacher. This can be done by telephone, by letter or by email.
All auxiliary parents / supervisors are also expected at school at 8.30 am at the same time as the
pupils to walk with the children to the sports fields.
Kind regards,
Miss Muriël and Master Henk

Sports - Girls soccer
FC Abcoude is a multicultural soccer association with 850 members. This
club is organizing a ‘Friendsday’on Wednesday 21 April. Girls from 7 to
18 years old can get acquainted with girls' soccer in a fun way. You must
bring your sportswear.
Football boots and shin guards are not mandatory.
Times girlfriends day
3:45 PM - 5:15 PM: year of birth 2008 to 2014 (MO9 to MO13)
5:30 PM - 7:00 PM: year of birth 2002 to 2007 (MO15 to MO19)
Sign up for this for free via: meisjes@fcabcoude.nl.
Due to the corona measures, spectators / parents are unfortunately not allowed in the sports park,
but the girls will be well received from the parking lot.
Master Henk Boldewijn

Groups 1/2
This week we started with the theme "Art". We talked about an artist and viewed and admired
different forms of art. During this theme, we will do a lot of tinkering and create our own artworks.
We are turning it into our own Crescent museum. We hope to show you more pictures of it later.
Friday, April 23, we have our King's Games. We are still looking for parents who can help. If you want
to help, you can register with your child's teacher.
On behalf of the kindergarten teachers, Miss Beatrix

Groups 3
The students of group 3 are currently working on core 10. The theme of core 10 is in line with what
happens or can happen in nature (natural phenomena).
• When spelling we practice words with adhesive letters such as: wolf, helmet mountain, rake,
tulip, etc.
• In practicing reading comprehension we encountered gaps. The children make the text of the
correct word to choose from a number of words.
• In calculations we are currently practicing with the contents and weights (liter / kilo) such as:
how many liters is it together, how many liters is there in a bucket of 10 liters, how many
kilos does it weigh together, etc.
• Solve the split sums above the ten conveniently on the number line,
such as: 8 + 7 = 15 en 13 – 9= 4
/\
/\
2 5
3 6
If you want to help your child with schoolwork at home, we recommend that you read a little with
your child every day, so that they can make reading miles.
Miss Florence and Miss Alicia

Groups 4
The students in groups 4 read more and more books and occasionally speak enthusiastically about
the book they have read. Therefor it's time to teach them to have good book reviews. In a book
review, the students talk about the title and author of the book. They mainly speak about the main
character of the book, what happened in the story and how it ended. They should also share what
they have learned from the story and try to make other children enthusiastic about the book. In class
we have already practiced a few times with book reviews. From now on they can also speak about
their book at home. Just ask and help them a little at home too. Thanks in advance for that!
Miss Iris and Miss Margo

Groups 5
During this period, the children of groups 5 received a lot of books about knights from the library.
These books often contain exciting knight stories and they can also learn a lot about the life of the
knights. They read about how to become a knight, how they trained with their weapons and how
they protected themselves. The children also read a lot about castles and the life around a castle.
They have until the end of April to enjoy all these books.
Master Feras and Miss Lydia

Groups 6
In group 6 we are currently fully calculating with fractions of the same name.
They are fractions with a common denominator that we add or subtract from
each other.
As you can see in the example on the right, fractions of the same name
consist of parts of the same size.
You can therefore easily add or subtract them.
You only have to add the numerators to a sum with fractions of the same
name.
And fortunately, the library has again brought books about which the children tell after reading,
during their book reviews, more and more.
Miss Denise and Miss Farah

Group 7
The students have been working hard for quite some time with the ‘calculation priority rules’.
Calculation priority rules concern the correct order of calculating a sum.
This goes like:
1. First calculate what is in brackets
2. Then multiply and divide
3. Finally plus or minus (add or remove)
This strategy will be tested next Thursday. Until then, with the Maths-Garden Practice Program, the
students can do their best to master the sums with the priority rules.
Master Hurvy

Groups 8
Dear parents / guardians of group 8,
Time flies. Your child is now enrolled in his / her new school. We are pleased that most of them have
been awarded the school of first choice. If you still have questions and / or doubts, you can always
contact us and ask your questions.
We have the Cito final test on 20 and 21 April. We provide some healthy breakfast choices at school
so that everyone can take the test with good energy.
In the extra week we will sleep a night at school on April 29 and 30, this as a replacement for the
annual camp of group 8. You will receive detailed information about this from us.
Sincerely,
Miss Haidy
Master Joost

