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KC Da Vinci: 070 394 86 87 

Website: www.kcdavinci.nl 

Email: bosch@scoh.nl 

Kalender 

25 november  Voortgangsgesprekken 15:00 uur – 21:00 uur 

 

Nieuwe Coronamaatregelen 

U heeft vast meegekregen dat de regels weer worden aangescherpt. Voor ons houdt dat in 

dat wij ook weer 1,5 meter afstand van elkaar gaan houden binnen en buiten ons 

kindcentrum. We willen dus ook aan u vragen hier weer extra met elkaar op te letten. Bij 

het brengen en halen van uw kind vragen wij u ook weer op gepaste afstand te blijven van 

andere ouders en leerkrachten. Ook het handen wassen en testen bij klachten blijft enorm 

belangrijk. 

Vanavond is er weer een persconferentie waarin er weer nieuwe maatregelen worden 

aangekondigd. Wij houden u op de hoogte hoe we daar als kindcentrum mee omgaan.  

Schoolfotograaf 

Woensdag en vandaag is de schoolfotograaf langs geweest. Alle kinderen en teamleden zijn 

op de foto gegaan. Wat zagen de kinderen er weer prachtig uit allemaal. We kijken uit naar 

de foto's en zodra ze binnen zijn krijgt u hier bericht over. 

Voortgangsgesprekken 

Op 25 november zijn de voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zullen we met u de 

voortgang van uw kind bespreken.  

U krijgt hier binnenkort meer informatie over.  

Te laat kom regeling 4-8-12-16 

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is 

ongeoorloofd verzuim. Als uw kind te laat komt of later komt, dan moet er eerst een briefje 

worden gehaald. Dit briefje wordt aan de leerkracht gegeven bij binnenkomst. Van de 

briefjes wordt een registratie bijgehouden. Wanneer uw kind 4 keer te laat is gekomen, 
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wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Na 8 keer wordt u door de directie 

uitgenodigd voor een gesprek op school en na 12 keer moet de school het aantal keren te 

laat komen gaan melden bij de leerplicht (DUO). In het geval uw kind 16 keer te laat is 

gekomen, zal de leerplicht u uitnodigen voor een gesprek. De regeling geldt in principe voor 

het gehele schooljaar. Daarbij heeft een leerling die 12 keer per maand te laat komt een 

andere urgentie dan een leerling die 12 keer in een heel schooljaar te laat komt. Deze 

maatregel geldt voor alle leerlingen. De regeling is opgesteld door de afdeling leerplicht van 

de gemeente Den Haag. 

Vreedzame school en vreedzame wijk 

Voor de sociale-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode De Vreedzame school. 

We starten aankomende week met blok 3.  In dit blok staat ‘we hebben oor voor elkaar’ 

centraal. In dit blok leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals zich 

verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, argumenten aandragen, verschil van mening 

overbruggen. 

Met een aantal andere scholen uit de wijk gaan we er samen voor zorgen dat we ook een 

vreedzame wijk krijgen. In veel wijken is het succes van De Vreedzame School 

doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een 

samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die actief zijn met 

jeugd en ouders in de wijk. Vorige week hebben we de vlag opgehangen voor ons 

kindcentrum om te laten zien dat wij ook onderdeel zijn van de Vreedzame wijk.  

Op woensdag 17 november wordt de intentieverklaring officieel ondertekend op KC De 

Vinci. Ook zal er op woensdag 17 november een vredesloop zijn naar een andere 

basisschool. Hierbij lopen een aantal kinderen van groep 6, 7 en 8 mee.  

                                                                        

Vragen en informatie 

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer  

070-3948687. Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Social Schools contact 

opnemen met de leerkracht.  

 

 



 

 

 


