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Kalender
30 september – 9 oktober
19 oktober – 23 oktober

Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Alle leerlingen vrij

Kinderboekenweek
Aankomende woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is “En toen?” De opening
van de Kinderboekenweek vieren we in de klas met het lied en het bijbehorende dansje ‘'En
toen?’' van Kinderen voor Kinderen. Tijdens de opening in de klassen krijgen de kinderen
wat lekkers en een kopje thee.
Alle klassen krijgen boeken aangeboden van de school. Het belang van lezen wordt in deze
week extra benadrukt.
Er zal ook een voorleeswedstrijd georganiseerd worden met de groepen 4 t/m 8 en zal er
door verschillende juffen en meesters in alle klassen worden voorgelezen.
We kijken uit naar een leuke, gezellige Kinderboekenweek waarin het lezen en voorlezen
centraal staat.

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.

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

