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Kalender
14 september
15 september
30 september – 9 oktober
19 oktober – 23 oktober

Kennismakingsgesprekken
Prinsjesdag
Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Start schooljaar
Afgelopen maandag zijn we begonnen aan het nieuwe schooljaar. Fijn om te zien dat bijna
alle kinderen weer op school zijn.
In alle klassen is er een goede start gemaakt aan het schooljaar. Deze eerste weken van het
schooljaar noemen we de ‘gouden weken’. Een goede start is heel belangrijk. In deze weken
vormen we met elkaar de groep. Kinderen denken samen met de leerkracht na over de
regels in de groep en stellen die samen op. We maken weer kennis met elkaar en met de
eventuele nieuwe groep en die beginfase is erg belangrijk.
We kijken uit naar een mooi schooljaar met elkaar.

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.

Jaarkalender 2020-2021

Aan alle (oudste) kinderen is afgelopen week de jaarkalender overhandigd. Hierin staan belangrijke
data, zoals studiedagen, rapportavonden en bijzondere activiteiten. Wilt u de kalender op een goede
plek ophangen of op een handige plek bewaren?

Schoolgids 2020-2021
Ook dit schooljaar wordt de schoolgids digitaal verstrekt. U vindt de nieuwe schoolgids komende
week op onze website www.kcdavinci.nl

Even voorstellen
Juf Jacobien is tijdens het zwangerschapsverlof van juf Sandra op donderdag en vrijdag de
juf van groep 1b.
Juf Jacobien kijkt erg uit naar de aankomende tijd en vindt het lesgeven aan kleuters heel
erg leuk. Ze gaat er een fijne tijd van maken samen met de kinderen van groep 1b.

Missie en visie
Vorig schooljaar hebben we samen met het team van het kindcentrum een nieuwe missie
en visie vastgesteld met een nieuw schoolplan. We zijn heel trots op onze missie en visie en
waar we voor staan en hebben dat mooi vorm laten geven door de ontwerpers die ook de
muren en bewegwijzering hebben aangebracht in het kindcentrum. Op verschillende
plekken in het gebouw en in alle lokalen en groepen hangen borden en komen posters te
hangen waarop dit alles is vormgegeven.

Vreedzame school
Voor de sociale-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode de Vreedzame school.
Deze week zijn we begonnen met blok 1. In dit blok staat ‘we horen bij elkaar’ centraal. In
dit blok leren we elkaar kennen, maken we regels voor de klas en bespreken we hoe we om
willen gaan met elkaar.

