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Kalender 

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

18 oktober – 22 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

 

Kennismakingsgesprekken 

Afgelopen maandag hebben de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. We zijn blij dat we de 

meeste ouders gesproken hebben. Heeft u nog niet met de leerkracht gesproken, dan zal de 

leerkracht u nog uitnodigen voor een gesprek. Ook kunt u zelf een afspraak maken met de 

leerkracht.  

 

Prinsjesdag - Studiedag 

Afgelopen dinsdag hebben wij een studiedag gehad. De ochtend bestond uit een feedbacktraining. 

Het was een leerzame ochtend waarin we weer veel hebben geleerd met elkaar.  

De middag heeft de bovenbouw gesproken over Gynzy en de onderbouw over begrijpend kijken en 

luisteren. Ook deze bijeenkomsten waren zeer waardevol en worden vervolgd.  

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

Aankomende week gaan we starten 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.  
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Onderwijshelden 

Vanaf maandag starten de onderwijshelden weer in diverse groepen. De onderwijshelden zijn 

studentbegeleiders die de kinderen ondersteunen tijdens de lessen. We zijn blij dat we deze extra 

inzet aan onze kinderen kunnen bieden.  

Nieuws vanuit de opvang 

Tuimeljudo 

Tot aan de herfstvakantie wordt de workshop Tuimeljudo aan de jongste BSO-kinderen die op 

dinsdag geplaatst zijn aangeboden (4 en 5 jaar). De Tuimeljudo wordt door een leraar van de 

Judobond gegeven. Bij de workshop is een pedagogisch medewerker van de BSO aanwezig. Elke 

dinsdag, tot aan de herfstvakantie, van 15.45 tot 16.30 uur kunnen de jongste kinderen kennis 

maken met Tuimeljudo en ontvangen zij aan het einde van de workshop een diploma. Wilt u 

hiermee rekening houden bij het ophalen van uw kind? 

Veiligheid 

Jaarlijks voeren de medewerkers van KC da Vinci een inventarisatie n.a.v. de gezondheid en 

veiligheid uit. Er wordt gekeken naar mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

Door een maandelijkse check blijven wij als organisatie ons bewust van de mogelijke risico’s en 

kunnen wij (indien nodig) maatregelen nemen. We kijken onder andere naar de ruimtes waarin de 

kinderen spelen, de buitenruimtes en de omgeving van het centrum. Ook de verschoonruimtes, de 

toiletten en keukens worden geïnspecteerd. 

Wij willen u vragen om te letten op de volgende zaken: 

• Altijd zeggen wie u komt brengen en voor welke groep 

• Wilt u uw tas niet onbeheerd binnen het bereik van kinderen achterlaten, ook buiten? 

Mogelijk vinden kinderen hierin medicijnen, sigaretten, aanstekers of andere zaken. 

• Wij bergen de wandelwagens en buggy’s op in de daarvoor bedoelde ruimtes. Graag geen 

spullen die gevaarlijk zijn voor kinderen hierin achterlaten. 

• U altijd kenbaar maakt als uw kind een dagje niet komt. 

• Niet roken om het gebouw en geen sigaretten op de grond gooien voor het gebouw. 

Tot slot, wanneer u iets ziet waar u zich zorgen over maakt, laat u het ons dan weten? 

 

 

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.  

 

 

 


