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Kalender 

6 oktober – 15 oktober Kinderboekenweek  Thema: “Worden wat je wil” 

18 oktober – 22 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

25 oktober – 29 oktober  Kamp groep 8  

1 november Studiedag Alle leerlingen vrij  
Opvang open 

5 november Nationaal schoolontbijt Gehele Kindcentrum  

10 en 12 november Schoolfotograaf Gehele Kindcentrum 

 

Kinderboekenweek 

Gisteren hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een fantastische 

voorleeswedstrijd. Eerst kwamen de groepen 4 en hebben Wesley en Iwan voorgelezen. 

Wat deden ze het allebei goed! Iwan was uiteindelijk door de jury gekozen als winnaar.  

Uit groep 5 en 6 mochten Adam en Asha voorlezen. Wat was het spannend, Adam won de 

wedstrijd! 

De groepen 7 en 8 kwamen als laatst en Janne, Aya en Shekinah gingen voorlezen. Wat 

keken ze goed de zaal in en wat waren het leuke verhalen. Shekinah heeft de wedstrijd 

gewonnen.  

Alle kinderen die gisteren meededen aan de voorleeswedstrijd zijn met een mooie prijs naar 

huis gegaan.  

De jury bestond uit Daniël, Fatima en juf Marloes. Bedankt voor jullie oprechtheid en 

enthousiasme. 

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


 

Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 5 november is het nationaal schoolontbijt. Wij doen hier als kindcentrum aan mee. 

Deze dag zullen wij in de klassen gaan ontbijten met elkaar. We krijgen een heerlijke box vol 

met gezonde ontbijtspullen en maken er iets gezelligs van in de groepen.  

In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland 

samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo 

leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te 

ontbijten. 

 

World Tennis The Hague 

Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen van basisscholen in Den Haag op 22 oktober 

GRATIS meedoen aan de Kids Day van de ITF Juniors The Hague! 

Alle jeugd, iedereen t/m 12 jaar mag tijdens de Kids Day op tennispark De Rhijenhof 

meedoen aan de GRATIS clinics! Of je nu al kan tennissen of nog nooit een racket hebt 

aangeraakt, iedereen mag meedoen! Scan de QR-code of ga naar Kidsday 2021 – ITF World 

Tennis The Hague en geef je op voor een gegarandeerd supergave tenniservaring. 

Mocht je niet mee kunnen doen op 22 oktober, dan is er nog een mogelijkheid om aan te 

sluiten op woensdag 20 oktober bij de clinic op Cruyff Court ADO Den Haag (Pachtersdreef) 

tussen 15.30-17.30. Hiervoor hoef je je niet aan te melden, maar kun je ter plekke 

aansluiten. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworldtennisthehague.com%2Fnieuws%2Fkidsday-2021%2F&data=04%7C01%7Cavzuuren%40scoh.nl%7Cb0857522e2cc47bcdb1d08d98e561263%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637697322582838447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VDPUyLsBt7uo%2BaE2w6zbgIzyhR55ZEtdNhUlQBjGi%2FY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworldtennisthehague.com%2Fnieuws%2Fkidsday-2021%2F&data=04%7C01%7Cavzuuren%40scoh.nl%7Cb0857522e2cc47bcdb1d08d98e561263%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637697322582838447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VDPUyLsBt7uo%2BaE2w6zbgIzyhR55ZEtdNhUlQBjGi%2FY%3D&reserved=0


 

 

Kamp groepen 8  

Na de herfstvakantie gaan beide groepen 8 op kamp naar Wilhelminaoord. We wensen hen 

een goede, leerzame en gezellige kampweek toe.  

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

Wij werken met blok 2.  In dit blok staat ‘we lossen conflicten zelf op’ centraal. Leerlingen leren 

hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen. 

 

 

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.  

 

 

 


