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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 

 

Dag van de leerkracht 

Afgelopen dinsdag was het de dag van de leerkracht. Alle collega's zijn deze dag verwend 

met een mooi compliment, een heerlijke lunch en een lekkere douchgel. Wat lief dat er 

zoveel ouders ook aan ons gedacht hebben met een klein presentje. 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Alle leerkrachten waren verkleed. 

Wat was het een gezellige opening. De afgelopen dagen is er veel in de klassen over 

beroepen gesproken en is er veel gelezen. 

Leerkrachten en ambulant personeel hebben bij verschillende klassen voorgelezen. We 

kijken uit naar nog een week vol met boeken, lezen en voorlezen! 

Kinderen voor kinderen heeft voor de Kinderboekenweek weer een leuk lied gemaakt, hier kunt u 

dat luisteren met uw kind(eren).  

 

http://www.kcdavinci.nl/
http://www.kcdavinci.nl/
mailto:bosch@scoh.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4


 
 

Juf Joyce 

Deze week is juf Paula teruggekomen van haar zwangerschapsverlof. Juf Joyce heeft deze 

week voor het laatst bij ons gewerkt. We zijn erg blij dat zij de afgelopen weken in groep 3 

heeft lesgegeven en willen haar enorm bedanken voor haar inzet. 

LOI Kidzz 

Ouders van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de 

Typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 

oktober 2021. De korting geldt nog tot deze datum, daarna niet meer. 

Stuur de inschrijvingen a.u.b. naar: 
LOI Kidzz 
T.a.v. Klantenservice 
Antwoordnummer 10600 
2300 WC Leiden 

 

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. 

 

 



 

Bericht van de opvang 

Het lopende thema voor de groepen is “Wonen”. Het thema ‘Wonen’ biedt ons weer allerlei 

mogelijkheden om te bouwen aan de woordenschat van de kinderen. De groep wordt 

aangepast aan het thema, zodat het voor de kinderen heel herkenbaar wordt. 

We beginnen elke dag met een kringgesprekje. Waar woont iedereen? In een flat met een 

plat dak of een huis met een puntdak? Een stenen huis of is het huis van hout? Zit er een 

schoorsteen op het dak?  Alle activiteiten zullen in dit thema worden aangeboden. 

Doet u mee? 

Nu er in de groep veel aandacht is voor alles wat met wonen te maken heeft, is het fijn als u 

thuis ook let op hoe u daar met uw kind mee bezig kunt zijn. Er zijn veel onderwerpen 

waarover u kunt praten met uw kind. Jonge peuters doen graag mee met wat u doet en 

dribbelen vanzelf overal met u mee. En ook oudere peuters spelen graag om u heen, of 

willen helpen. Volop mogelijkheden dus om op een natuurlijke manier te praten over in 

welke kamer u bent, wat daar gebeurt en wat er allemaal in zo’n kamer staat. De meeste 

kinderen ontdekken op deze leeftijd hoe leuk het is om een eigen huisje te maken onder de 

tafel of onder de trap of gewoon met plaids en badlakens tussen een paar stoelen. Leer uw 

kind het trucje om iets handig vast te maken zodat de boel niet meteen inzakt. De knuffels, 

auto’s en het servies worden er naartoe gesleept. Het is ook leuk om naar buiten te gaan 

met uw kind. Maak eens een wandeling door de wijk en bekijk samen welke huizen jullie 

allemaal tegenkomen. 

Veel plezier samen! 

Gratis jeugd clinics tijdens Dutch Surffestival 
Tijdens het Dutch Surffestival biedt de organisatie van het Dutch Surffestival samen met 
gemeente Den Haag en een aantal lokale partners gave gratis clinics aan voor de Haagse 
jeugd. Duik met ons de zee in en maak kennis met een nieuwe sport! Om mee te kunnen 
doen aan de clinics is zwemdiploma A&B verplicht. Alle benodigde spullen zijn aanwezig 
maar een eigen wetsuit meenemen mag altijd. Wij willen jullie vragen deze e-mail te delen 
met jullie netwerk. 
Clinics 
Altijd als eens willen leren surfen? Tijdens de Kennismakingsclinic Golfsurfen leer je je hoe 
moet je peddelen, hoe je op je board moet staan en pak jij je eerste golf! Deze clinic wordt 
dagelijks gratis aangeboden. 
Lijkt kiteboarden je helemaal te gek? Kom dan naar de Kennismakingsclinic Powerkiten! Hier 
ga je leren om zo’n grote kite in de lucht te houden en te besturen. Dit is de eerste stap om 
een echte kiteboarder te kunnen worden. Deze clinic wordt dagelijks gratis aangeboden. 
 
Ben je meer fan van suppen? Dan kan je terecht bij de Kennismakingsclinic Suppen. Hoe 
houdt je je balans op het water en hoe kom je vooruit en de bocht om? Je leert het allemaal 



tijdens deze leuke clinic! Geschikt voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Deze clinic wordt op 20 
oktober gratis aangeboden. 
  
Is zwemmen echt jouw ding? Tijdens de Kennismakingsclinic ABZee Zwemmen duik je met 
ervaren instructeurs de zee in. Je leert je alles hoe je veilig in zee kunt zwemmen en wat je 
moet doen als je moet doen als jij of iemand anders in de problemen komt. Geschikt voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. Deze clinic wordt op 16 oktober gratis aangeboden. 
  
Aanmelden 
De clinics kunnen geboekt worden via de website www.dutchsurffestival.nl. Onder de kop 
‘Activiteiten en Clinics’ op de website kun je alle clinics vinden. Om een clinic te boeken 
moeten u een eversport account aanmaken (kom je vanzelf op terecht en is binnen 1 min 
gedaan). Wanneer je de clinic in het schema hebt gevonden die je wilt gaan doen kun je hier 
op klikken. Onder de prijs staat nog ‘Voucher toevoegen’. Vul daar de code: DENHAAGSURF . 
Met deze code zijn de kennismakingsclinics voor het powerkiten en golfsurfen gratis. Voor 
het zeezwemmen is de clinic op 16 oktober gratis met deze code en het suppen op 20 
oktober. 
  
Locatie 
Alle clinics starten vanaf het Beach Stadium. Zorg dat je altijd 15 min. voor aanvang van de 
clinic hier bent. Locatie: Strandweg 4, Den Haag. 
  
Meer info & contact 
Naast deze clinics zijn er de hele week diverse activiteiten voor geoefende maar ook voor 
beginnende surfers, voor jeugd en volwassenen! Je kunt ook samen meedoen met je kind! 
Zelfs activiteiten waarvoor je niet eens het water op hoeft! Kijk op www.dutchsurffestival.nl 
voor meer informatie. Doe dus lekker 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.  
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