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KC Da Vinci: 070 394 86 87 

Website: www.kcdavinci.nl 

Email: bosch@scoh.nl 

Kalender 

14 september Kennismakingsgesprekken Alle leerlingen vrij 

15 september Prinsjesdag Alle leerlingen vrij 

30 september – 9 oktober Kinderboekenweek - 

19 oktober – 23 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

 

Tweede week 

Wij zijn blij dat bijna alle kinderen weer op school zijn. Een lang weekend staat voor de deur, want 

maandag en dinsdag zijn de leerlingen vrij. Wij verwelkomen alle leerlingen op woensdag 16 

september weer. 

Kennismakingsgesprekken 

Aanstaande maandag vinden de kennismakingsgesprekken plaats. U heeft van de juf of meester van 

uw kind een briefje ontvangen met daarop de tijd dat u wordt verwacht. We willen u vragen op tijd 

te komen, maar niet te vroeg, in verband met de Coronamaatregelen. Bij de ingang van het hek zal 

er triage plaatsvinden. We stellen u vragen of u gezond bent e.d.  

Wilt u het kennismakingsgesprekformulier ingevuld meenemen naar het gesprek? 

Prinsjesdag 

Dinsdag is het Prinsjesdag, dat betekent dat de kinderen vrij zijn. De leraren hebben deze dag een 

studiedag. Wij gaan het met elkaar hebben over expliciete directe instructie en het onderdeel 

klassenmanagement.  

Naschoolse activiteiten 

Vandaag hebben alle leerlingen die zich hadden opgegeven voor de naschoolse activiteit, een briefje 

meegekregen. Gelukkig kunnen alle leerlingen die zich hebben opgegeven meedoen met de 

naschoolse activiteiten. Wilt u het briefje over de naschoolse activiteit goed bewaren?! Op het 

http://www.kcdavinci.nl/
http://www.kcdavinci.nl/
mailto:bosch@scoh.nl


briefje staat belangrijke informatie, namelijk: de data wanneer er wel cursus is, wanneer het uitvalt, 

tijden van de cursus en de locatie. 

Er zijn enkele briefjes ingeleverd zonder naam, klas en/of keuze voor een activiteit. Gezien wij er niet 

achter zijn gekomen van wie die briefjes zijn, zijn die leerlingen helaas niet ingedeeld. We willen u 

vragen om de volgende periode voor het inleveren te controleren of alles is ingevuld. 

We kijken er naar uit om na schooltijd weer te beginnen met allerlei leuke, leerzame en sportieve 

activiteiten. 

 Gymnastiek 

We zijn al twee weken weer fijn aan het gymmen in de gymzaal. Alle leerlingen van groep 3 tot en 

met 8 hebben de afgelopen week de shuttleruntest gedaan, oftewel de piepjes test. Onze 

complimenten aan alle kinderen voor hun doorzettingsvermogen, geweldig! 

We willen u vragen om op gymnastiekdagen uw kinderen gymkleding mee te geven. Tijdens 

gymnastiek wordt er van de kinderen verwacht dat zij de volgende kleding aan hebben: 

-          Sportschoenen met een witte of gekleurde zool. Een zwarte zool is niet toegestaan want 

schoenen met een zwarte zool beschadigen de vloer. Wanneer de kinderen geen schoenen 

hebben of schoenen met een zwarte zool, doen zij mee op blote voeten. 

-          Een lange of korte sportbroek 

-          Een sport t-shirt. Shirts met lange mouwen of vesten worden niet toegestaan 

Sieraden gaan tijdens gymnastiek af. Dit heeft te maken met de veiligheid van de kinderen. Enkel 

oorknopjes mogen inblijven tijdens gymnastiek. Ringen, armbanden, kettingen, grotere oorbellen, 

horloges, zweetbandjes ed. gaan tijdens gymnastiek af. 

De kinderen hebben gymnastiek op de volgende dagen: 

Groep 1a, 1b, 2a en 2b: maandag en woensdag 
Groep 3a: dinsdag en donderdag 
Groep 3b: maandag en donderdag 
Groep 4: maandag en dinsdag 
Groep 5, 6, 7a, 7b en 8: Dinsdag en donderdag 
 

Klasbord en Mijnschoolinfo 

Ook dit schooljaar zullen we de informatie van de school en van de groepen via 

Mijnschoolinfo en Klasbord met u delen. Van de leerkracht of via uw kind heeft u de nieuwe 

inlogcodes van Klasbord ontvangen. Als u al Mijnschoolinfo had dan is er niks veranderd en 

blijft u de mailingen daarvan ontvangen. Bent u nieuw dan krijgt u nieuwe inloggegevens 

van de leerkracht of via uw kind. Zijn er onverhoopt nog problemen met het inloggen geef 

dit vooral even aan bij de leerkracht dan gaan we dat voor u oplossen.  

Schoolgids 2020-2021 

Ook dit schooljaar wordt de schoolgids digitaal verstrekt. U vindt de nieuwe schoolgids komende 

week op onze website www.kcdavinci.nl 
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