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Kalender
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Donderdag 13 en vrijdag 14
mei
Maandag 24 mei

Koningsspelen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag

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

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.

Handvaardigheid lessen van Meester René
Meester René is begonnen met het geven van handvaardigheid lessen voor groep 5. Ook andere
groepen gaan deze lessen nog krijgen.
Een aantal leerlingen van groep 5 hebben de eerste lessen gevolgd. Hierin stond figuurzagen

centraal. Er zijn mooie vogels gemaakt en de kinderen zijn erg trots op het resultaat. Het zijn leuke
en leerzame lessen voor de kinderen en wij zijn erg blij dat meester René met veel plezier deze
lessen geeft.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Wij vieren dit met alle kinderen van het kindcentrum.
Deze dag staat in het teken van bewegen en sportiviteit. Er zullen verschillende soorten
sport- en spelactiviteiten worden aangeboden op het plein en in de klassen zelf. Alle
richtlijnen rondom Corona blijven we hanteren maar toch kunnen we er met elkaar een
feestelijke dag van maken.
Uw kind mag in sportieve kleren verkleed naar school komen. Denk daarbij aan de kleuren
oranje, rood, wit en blauw.
U mag uw kind deze dag een uitgebreide gezonde lunch meegeven.
We kijken uit naar Koningsspelen 2021!

MR
De MR heeft drie nieuwe leden. Daar zijn we heel blij mee. We verwelkomen: Diego Canter
Vischer (de vader van Castiel uit groep 1), Cinderella de Graaf (de moeder van Benjamin bij
de peuters & Bentley uit groep 3b) en Natascha Donker juf van de peuters van Triodus.
Zij zullen zich in een later Da Vinci blad aan u voorstellen.
De MR bestaat nu uit de volgende leden:
Vanuit het team:
-

juf Esther den Nijs (groep 7B)
juf Jacqueline Vlag (groep 7A)
juf Natascha Donker (peuters/Triodus)
juf Sheila van Teijlingen (3B)

Vanuit de ouders:
-

Ayse Gurdal (moeder van Selin uit groep 7B, Kenan uit groep 5 en Ekrem uit groep
3B)
Willemijn Terlouw (moeder van Celeste uit groep 4)
Diego Canter Vischer (vader van Castiel uit groep 1)
Cinderella de Graaf (moeder van Bentley uit groep 3B).

De vergaderingen worden via Teams gepland. Op deze manier kunnen verschillende
onderwerpen die besproken moeten worden aan bod komen en blijft er niets liggen.
Wanneer de lockdown voorbij is, zullen wij weer op school vergaderen om de 6 à 7 weken.
Tijdens de vergaderingen wordt er o.a. gesproken over een eventuele schoolzone, de
opbrengsten wat het onderwijs betreft n.a.v. de Citotoetsen, het nieuwe schooljaar en
verschillende beleidsstukken.
Fijn dat we als kindcentrum een complete MR/0-13 Raad hebben met ouders en personeel!

Leesmaatjes

Als school zijn wij gestart met een traject Leesmaatjes in groep 4 en 5. Hierdoor wordt er
bijgedragen aan leesbevordering, leestechniek en leesmotivatie.

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.

