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Kalender
Dinsdag 24 november

Voortgangsgesprekken

Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Kerstdiner
Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

Van 12.00 uur tot 20.00 uur
Kinderen van 8.30 - 12.00
uur school, middag vrij.
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
Informatie volgt.
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
De school is gesloten.
De opvang is open, behalve
op de feestdagen.

Voortgangsgesprekken
Vandaag heeft u via Mijnschoolinfo en Klasbord een brief ontvangen over de voortgangsgesprekken
die op 24 november plaatsvinden. Deze gesprekken mogen helaas niet op school plaatsvinden
vanwege het Coronavirus. De gesprekken gaan we hoofdzakelijk digitaal via Teams voeren. In de
brief staat de link die u nodig heeft om in het gesprek van uw kind te komen. Wanneer u meerdere
kinderen op onze school heeft, gebruikt u iedere keer de link van de klas waar uw kind in zit. Ook
heeft uw kind vandaag een brief meegekregen waarin de uitleg over Teams en de tijd van het
gesprek staat. We willen u vragen om 10 minuten voor aanvang van het gesprek vast in de digitale
lobby te wachten. Zo ziet de leerkracht dat u aan het wachten bent. Als u nog vragen heeft over het
gebruik van Teams, mailt u alstublieft voor 24 november naar de leerkracht, zodat we u nog kunnen
helpen.

Omdat de gesprekken via Teams meer tijd vergen starten wij eerder met de gesprekken.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn daarom op 24 november om 12 uur vrij.

Kinderen die vaker naar de BSO gaan, kunnen die dag gebruik maken van de opvang. Wilt u dit wel
aangeven bij de opvang?
We hopen u allemaal via Teams te spreken op 24 november.

Handige links
Op de website van de school, onder het kopje onderwijs -> documenten en protocollen,
kunt u vanaf heden een document vinden met alle websites die wij in de klas gebruiken en u
thuis kunt gebruiken. De link naar de webpagina met het document is:
https://www.kcdavinci.nl/onderwijs/documenten-en-protocollen

Schoolfotograaf

Afgelopen donderdag is de schoolfotograaf geweest voor de groepsfoto van groep 7a, wat
individuele foto’s, broertjes en zusjes, de peuterspeelzaal en de opvang. Wederom zijn er prachtige
foto’s gemaakt en we kijken uit naar het resultaat.

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar anders dan we gewend zijn. Vanwege het Coronavirus zal dit feest
helaas zonder ouders gevierd worden. Sinterklaas bezoekt zeker ons kindcentrum op 4 december
maar het feest zal zich binnen afspelen. Sinterklaas en de pieten komen hopelijk in de gymzaal deze
dag en de groepen 1 t/m 5 gaan dan bij de Sint langs. De groepen 6 t/m 8 spelen het dobbelspel in
de klas. Binnenkort ontvangt u hier nog meer informatie over via Mijnschoolinfo.

Vreedzame school

Een correctie ten aanzien van het vorige Da Vinci Blad. Daarin werd genoemd dat we
begonnen zijn met blok 4 van de Vreedzame School.
Dit is echter blok 3: We hebben oor voor elkaar.
Dagelijks werken wij met de kinderen aan de Vreedzame school. De Vreedzame School is
een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch

burgerschap. Kinderen voelen zich hierdoor gehoord en gezien, krijgen een stem en
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen
zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de
verschillen tussen mensen. We zijn nu beginnen aan blok 3 begonnen, we hebben oor voor
elkaar. De leerlingen leren om te gaan met gevoelens van anderen.
Hieronder ziet u de regels van ons kindcentrum. Hier werken we elke dag hard aan met
elkaar om ons hier allemaal aan te houden.

