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Kalender
Donderdag 13 en vrijdag 14
mei
Maandag 24 mei

Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag

De school is gesloten. De opvang
is alleen op 14 mei open.
Het kindcentrum is gesloten.

Rectificatie
In de kalender staat op vrijdag 21 mei, vrij. Dit is een foutje in de kalender en er is deze dag
gewoon school.

Start na de meivakantie
We zijn blij dat iedereen weer gezond op school is gekomen na de meivakantie. We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed is uitgerust. We gaan nu de laatste
periode van het schooljaar in met elkaar. We hebben nog 9 weken tot aan de
zomervakantie. In deze weken wordt er nog hard gewerkt in de klas en aan het einde van
het schooljaar krijgen de kinderen nog een rapport mee naar huis.

Voortijdig vertrek meester Eddie

Meester Eddie van groep 6 zou na de zomervakantie niet meer terugkeren op Da Vinci,
maar is vanaf deze week niet meer werkzaam bij ons op school. De school en de meester
hebben samen besloten de samenwerking niet voort te zetten. Wij zijn druk bezig
vervanging te regelen voor de groep en zijn al erg blij u te kunnen melden dat juf Patricia
van maandag t/m donderdag voor de groep staat. Juf Ruby-Ann zal een dag extra komen
werken in groep 8. Juf Esther staat de komende weken op woensdag voor groep 7B.

Zelftesten
Momenteel zijn er zelftesten te koop bij de drogist of de apotheek. Het is belangrijk voor u om te
weten dat deze zelftesten niet bedoeld zijn voor:
Kinderen met Corona gerelateerde klachten
Kinderen die dichtbij iemand met corona zijn geweest
Kinderen die terugkeren uit een hoog risicogebied
Deze zelftesten zijn er alleen om preventief te gebruiken, dus niet als uw kind verkouden is. De
uitslag is dan niet betrouwbaar genoeg.
Als school hebben wij van de overheid ook allemaal zelftesten gekregen voor het personeel. Dat
houdt in dat de personeelsleden zich preventief kunnen testen voor de schooldag begint.
Ook worden een aantal personeelsleden de komende tijd gevaccineerd en hopen we dat voor de
zomervakantie iedereen voor de vaccinatie is opgeroepen.

Vreedzame school
Deze week starten wij met een nieuw blok. Daarin staat “iedereen draagt een steentje bij” centraal.
De leerlingen leren een actieve bijdrage te leveren aan de groep als gemeenschap.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
We willen u hierop blijven attenderen. Dit omdat we echt willen dat het voor iedereen veilig
is als ze naar school komen. We merken helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep
parkeren. We willen u vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te
parkeren. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu
zorgt dit voor onveilige situaties en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

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 Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

