Nieuwsbrief Ouders – 26 november 2021
De Nieuwsbrief Ouders verschijnt op de laatste vrijdag van de maand, voorlopig zowel
digitaal als op papier.

Informatie over de school
Voortgang Verbeterplan Crescendoschool
Na het bezoek van de Inspectie gaan we gewoon verder met onze schoolverbetering. Daarvoor
maken we een nieuw Verbeterplan 2022, dat zich richt op de periode januari tot en met juli
2022. Zoals eerder beloofd, zullen we zodra we het Inspectieverslag van november 2021
ontvangen, u hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de bestaande Covid-maatregelen
doen we dat mondeling of schriftelijk.

Reminder over de Ouderbijdrage
We willen u nog een keertje herinneren aan de ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden
meerdere activiteiten voor de leerlingen georganiseerd.
Op rekening: NL98INGB0000169170 t.n.v. Scholen Evangelische Broedergemeente Crescendo.
Omschrijving de voor- en achternaam en de groep van uw kind
Of Stadspas: Heeft uw kind een Stadspas? Betaal dan de vrijwillige
ouderbijdrage 2021-2022 met de Stadspas. Maak een kopie of een foto van
de Stadspas (voor- en achterkant stadspas).
Of Contant
Bedrag contant op school bij de administratie te betalen, het bedrag in een enveloppe met
vermelding van naam en groep van uw kind(eren).
Ook als u geen ouderbijdrage betaald, mogen alle kinderen meedoen met alle activiteiten.

Typecursus
Sinds 12 november kunnen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deelnemen aan de cursus Blind
Typen. De wereld wordt steeds digitaler en het toetsenbord is niet meer weg te denken uit de
samenleving. Daarom wordt blind typen een vast onderdeel van het lesprogramma.
Als kinderen goed typen hoeven ze hun aandacht niet meer te houden bij de techniek van het
typen en krijgt woordenschat en het schrijven van goede teksten, veel meer aandacht. Ook
werken ze sneller en efficiënter en zijn ze eerder klaar met hun huiswerk.
De lessen worden op vrijdagmiddag gegeven van 14.30- 15.00 uur. Om het echt goed en snel te
leren is het wel belangrijk dat de leerlingen iedere dag thuis ook nog 15 - 30 minuten oefenen.

Corona + Les op Afstand
We hopen echt dat het niet nodig zal zijn dat uw kind in de komende maanden weer een keer
thuisonderwijs moet krijgen als gevolg van de Corona-maatregelen.
Mocht het toch weer nodig zijn, wordt er door de juf of meester Les op Afstand gegeven.
Bij Les op Afstand gebruiken de leerlingen de computer of laptop van thuis of ze krijgen tijdelijk
een Chromebook te leen vanuit school. Sommige kinderen werken thuis al heel vaak op de
computer en loggen dan in op hun schoolwerk in MOO (Mijn Omgeving Online)
Als uw kind nooit thuis in MOO werkt, is het handig om alvast eens te proberen thuis in te loggen
met de eigen inlogcode van uw zoon/dochter. (https://v2.moo.nl)
Als ze hun inlogcode niet weten kunt u deze via Parro bij de leerkracht van uw kind opvragen.

ICT
Op school leren we de leerlingen veilig om te gaan met internet, email en chatprogramma’s.
Als onderdeel van de lessen binnen de ‘Vreedzame School’ en de gesprekken over christelijke
normen en waarden leren de leerlingen wat goed is en wat niet.
Het is handig als u thuis ook met uw kind praat over wat ze wel op de computer en internet
mogen doen en wat niet mag.
Een belangrijke afspraak die u thuis met uw zoon of dochter kan bespreken is bijvoorbeeld:
“Ik vertel het mijn meester of juf meteen als ik op Internet iets tegenkom dat ik niet prettig
vind of waarvan ik denk dat het niet bij mijn leeftijd past of niet in orde is.”
Door thuis over dit soort afspraken te praten, helpt u uw kind veilig om te gaan met moderne
communicatiemiddelen.

Belangrijke data voor komende maand
Kinderdag:
Vrijdag 3 december - School sluit om 12.00 uur
Omdat er in de Jaarkalender een foutje zit nog eens de juiste dagen en tijden voor:
Kerstdiner:
Woensdag 22 december van 17.00 – 19.00 uur. Nadere informatie volgt nog.
Kerstvieringen in de kerk:
Donderdag 23 december om 09.30 uur voor de leerlingen van de onderbouw en om 11.30 uur
voor de leerlingen van de bovenbouw.
Studiedag leraren:
Vrijdag 24 december – Leerlingen zijn die dag vrijdag
Kerstvakantie:
Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022

Nog beter onderwijs op onze school
We zijn als team heel blij met de positieve ontwikkelingen zoals de Inspectie van het Onderwijs
deze heeft vastgesteld na het laatste schoolbezoek. Het geeft ons steeds meer energie om het
dagelijks onderwijs op school nog beter te maken.
We kijken daarom steeds scherper naar de leerresultaten van de leerlingen en vergelijken die
ook met leerlingen van andere scholen in de buurt en in de rest van Nederland.
Om dat te kunnen doen, sturen we twee keer per jaar van alle leerlingen de resultaten van de
reken-, taal- en leestoetsen op, zodat de ‘leergroei’ berekend kan worden t.o.v. leerlingen in
vergelijkbare scholen.
Natuurlijk wordt de privacy van de leerlingen volgens de Privacywet (AVG) goed bewaakt.
We sturen alleen de basisgegevens uit de leerling-administratie mee met de toets-resultaten. De
school zal nooit bijzondere persoonsgegevens, zoals over lichamelijke- of geestelijke gezondheid,
doorgeven. Dat mag niet en dat doen we nooit, juist ook vanwege de Wet op de Privacy.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt de toets-gegevens en de gegevens uit de
leerling-administratie. Gegevens uit de reken-, taal- en leestoetsen en de administratie worden
daarna zo bewerkt dat onderzoekers nooit een leerling of een school kunnen herkennen.
Ook de in rapportage die de school ontvangt, is nooit een individuele leerling te herkennen.
Scholen mogen gegevens over rekenen, taal en lezen voor onderzoek naar het CBS sturen zonder
dat daarvoor eerst uw toestemming gevraagd wordt. Als u na lezing van dit bericht toch bezwaar
hebt tegen het versturen van gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de
leerkracht van uw kind. De school zorgt er dan voor dat die gegevens niet worden doorgestuurd.

Newsletter Parents – November 26, 2021
The Newsletter Parents is published on the last Friday of the month, for the time being both
digitally and on paper.

Information about the school
Progress Crescendo School Improvement Plan
After the visit of the Inspectorate, we will continue with our school improvement. To this end,
we are preparing a new Improvement Plan 2022, which focuses on the period from January to
July 2022. As promised, we will inform you as soon as we receive the Inspection Report of
November 2021. Depending on the existing Covid measures, we do this verbally or in writing.

Reminder about the Parental Contribution
We would like to remind you one more time about the parental contribution. Several activities
are organized for the students from this contribution
On account: NL98INGB0000169170 in the name of Schools Moravian Church Crescendo.
Description your child's first and last name and group
Or Stadspas: Does your child have a Stadspas/City pass? Then pay the voluntary parental
contribution 2021-2022 with the Stadspas/City pass. Make a copy or a photo of the City Pass
(front- and back site of the City Pass).
Or Cash
Amount to be paid in cash at school at the administration, the amount in an envelope stating the
name and group of your child(ren).
Even if you do not pay a parental contribution, all children can participate in all activities.

Typing course
Since 12 November, students in groups 5 to 8 can participate in the Blind Typing course.
The world is becoming increasingly digital and the keyboard has become an integral part of
society. That is why touch typing is becoming a permanent part of the curriculum.
If children type well, they no longer have to focus on the technique of typing and vocabulary and
writing good texts receive much more attention. They also work faster and more efficiently and
they finish their homework earlier.
Classes are held on Friday afternoons from 2.30 pm to 3 pm. In order to learn it really well and
quickly, it is important that the students also practice at home for 15 - 30 minutes every day.

Corona + Distance Lesson
We really hope that it will not be necessary for your child to be home-schooled again in the
coming months as a result of the Corona measures.
If it is necessary again, the teacher or master will give Distance Lessons.

With Lesson on Distance, the students use the computer or laptop from home or they
temporarily borrow a Chromebook from school. Some children already work on the computer at
home very often and then log in to their schoolwork in MOO (My Environment Online)
If your child never works at home in MOO, it is useful to try logging in at home with your
son/daughter's own login code. (https://v2.moo.nl)
If they do not know their login code, you can request it from your child's teacher via Parro.

ICT
At school we teach students to use the internet, email and chat programs safely.
As part of the lessons within the 'Peaceful School' and the conversations about Christian norms
and values, the students learn what is right and what is not.
It is useful if you also talk to your child at home about what they can and cannot do on the
computer and the internet.
An important appointment that you can discuss with your son or daughter at home is, for
example:
“I tell my teacher immediately if I come across something on the Internet that I do not like or that
I think is not appropriate for my age or is not in order.”
By talking about these kinds of agreements at home, you help your child to use modern means
of communication safely.

Important dates for next month
Children's Day:
Friday December 3rd - School closes at 12:00pm
Because there is a mistake in the Annual Calendar, the correct days and times for:
Christmas dinner:
Wednesday, December 22 from 5 p.m. – 7 p.m. Further information will follow.
Christmas celebrations in the church:
Thursday, December 23 at 09.30 am for the students of the lower years and at 11.30 am for the
students of the upper years.
Teachers' study day:
Friday December 24 – Students are Friday that day
Christmas holidays:
Monday, December 27 to Friday, January 7, 2022

Even better education at our school
As a team, we are very happy with the positive developments as determined by the Education
Inspectorate after the last school visit. It gives us more and more energy to make daily education
at school even better.
We therefore look more closely at the learning results of the students and compare them with
students from other schools in the area and in the rest of the Netherlands.
In order to do this, we send the results of the math, language and reading tests for all students
twice a year, so that the 'learning growth' can be calculated compared to students in comparable
schools.
Of course, the privacy of the students is well guarded according to the Privacy Act (AVG).
We only send the basic data from the student administration along with the test results. The
school will never pass on special personal data, such as about physical or mental health. That is
not allowed and we never do, especially because of the Privacy Act.
The Central Bureau of Statistics (CBS) processes the test data and the data from the student
administration. Data from the math, language and reading tests and the administration are then
processed in such a way that researchers can never recognize a student or a school.
Also, the reports that the school receives can never identify an individual student.
Schools may send data on maths, language and reading to The Central Bureau of Statistics for
research without first requesting your permission. If, after reading this message, you still object
to the sending of data from your own child, you can let your child's teacher know. The school will
then ensure that this data is not forwarded.

