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Kalender 

30 september – 9 oktober Kinderboekenweek - 

19 oktober – 23 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

 

Kennismakingsgesprekken 

Afgelopen maandag waren de kennismakingsgesprekken. We zijn heel blij dat de meeste ouders 

naar de afspraak zijn gekomen. Het waren goede gesprekken waarin de leerkracht de ouders en de 

kinderen beter heeft leren kennen. Voor ons en voor u zijn dit waardevolle gesprekken om het 

schooljaar mee te beginnen.  

Studiedag 

Afgelopen dinsdag hebben wij een studiedag gehad. Hierin stond klassenmanagement 

centraal. We hebben een training met elkaar gevolgd over het belang van 

klassenmanagement en hoe dat goed neer te zetten. Het was een leuke en leerzame 

training.  

Veiligheid rondom de school 

Wij vinden de veiligheid voor de leerlingen erg belangrijk. Daarom vragen wij u om rondom 

de school ook rekening te houden met het parkeren van uw auto. Aan de achterkant van de 

school bij het kleuterplein is er een grote stoep. Hier parkeren veel auto’s. Echter willen wij 

u vragen uw auto ergens anders te parkeren. Ook zal de handhaving hier meerdere keren 

aanwezig zijn en als u daar geparkeerd staat, kunt u een boete krijgen. Het is een onveilige 

situatie als de kinderen naar school gebracht worden en ook voor noodgevallen moet deze 

stoep leeg blijven. We hopen op uw medewerking.  

Verkouden? Blijf thuis 
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De afgelopen week hebben we gemerkt dat er een aantal kinderen verkouden zijn. Wij 

willen u er nogmaals op attenderen dat als uw kind verkouden is of andere klachten heeft 

zoals loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden dan verzoeken wij u 

om uw kind thuis te houden. De kleuters mogen met een verkoudheid wel naar school maar 

als er in het gezin iemand koorts heeft dan moeten alle kinderen uit het gezin thuisblijven. 

Ook als er iemand in het gezin positief getest is op Covid-19 dan moeten alle gezinsleden 

thuisblijven. Als uw kind verkouden op school komt zullen wij u bellen en moet uw kind 

worden opgehaald.  

Samen sterk tegen Corona! 

Naschoolse activiteiten 

Deze week zijn de naschoolse cursussen begonnen. Het zijn leuke cursussen en de leerlingen zijn erg 

enthousiast.  

Als uw kind klaar is met de cursus wordt het door de leerkracht naar buiten gebracht op het plein 

waar u in de ochtend ook uw kind naartoe brengt. De ouders van de kleuters mogen het plein op en 

bij de verhoging wachten en de ouders van groep 3 t/m 8 vragen wij graag buiten bij het hek te 

wachten totdat uw kind naar buiten komt. 

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 nu op onze 

website www.kcdavinci.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://www.kcdavinci.nl/


 

 


