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Kalender
21 december – 1 januari

Kerstvakantie

De school is gesloten.
De opvang is open voor
noodopvang, behalve op de
feestdagen.

School en opvang dicht

Afgelopen maandagavond werd duidelijk dat vanaf woensdag 16 december het kindcentrum de
deuren moest gaan sluiten. Vanaf woensdag 16 december tot in ieder geval zondag 17 januari zijn
wij dicht en verzorgen we weer thuisonderwijs. Wij zijn alleen open voor de noodopvang voor
kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep werken.
Het is belangrijk dat u klasbord en/of teams in de gaten houdt want de leerkrachten sturen daar alle
informatie en lessen naar toe.
Het is weer een tijd waarin we veel van u als ouders ook vragen tijdens deze periode van
thuisonderwijs. Wij doen er alles aan het thuisonderwijs goed vorm te geven en veel
contactmomenten met de leerlingen te hebben.
Als er iets is of als u vragen heeft, kunt u altijd naar de school bellen.

Kerstgroet

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met Covid-19. Het coronavirus sloeg om zich heen. In
maart kregen we te maken met de eerste Lock-down. Een onzekere tijd maar wat heeft iedereen
hard gewerkt vanuit huis en u als ouder heeft daarbij heel goed ondersteuning aangeboden. Daarna
kwam de periode dat we weer halve dagen naar school mochten en uiteindelijk gelukkig weer hele
dagen.
Na de zomervakantie zijn we weer goed met elkaar van start gegaan. Helaas bleven de besmettingen
met het coronavirus in Nederland weer hoog oplopen. Daarom zitten we momenteel weer in een
Lock-down en is ons kindcentrum weer voor een aantal weken gesloten.

Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking met elkaar het afgelopen jaar en zien uit naar
weer een mooi nieuw jaar met elkaar.
We wensen u allen een fijne warme kerst toe en een heel gelukkig en vooral gezond 2021!
Hieronder kunt u klikken op de link naar de kerstgroet voor jullie allemaal van het team van KC Da
Vinci.

https://youtu.be/i6SvtfFkkJE

