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Scholen blijven dicht
Zoals nu bekend is blijven de scholen dicht t/m 7 februari. Het thuisonderwijs zal dus nog
door blijven gaan. Ondanks dat we iedereen heel erg missen op school zijn we wel blij dat
het thuisonderwijs goed gaat. We willen u bedanken voor de goede begeleiding bij het
thuisonderwijs van uw kind. We blijven nog even volhouden met elkaar!

Brief van de Burgemeester
Een aantal ouders van groep 3B hadden de burgemeester een brief gestuurd omdat ze zo
trots zijn hoe de kinderen worden ondersteund bij het thuiswerken. Jan van Zanen, de
burgemeester van Den Haag heeft een brief teruggeschreven. Hij waardeert heel erg wat de
juf doet voor de kinderen en wil graag als we straks weer allemaal op school zijn een keer
een bezoekje brengen aan ons. Juf Sheila was vereerd en zegt dat dit alles komt door het
gehele team. We werken hard met elkaar en zijn blij dat er zoveel positieve reacties onze
kant op komen.

Studiedag 26 januari vervalt
Door de scholensluiting hebben we een aanpassing gemaakt in de jaarkalender.
De studiedag van dinsdag 26 januari gaat niet door. De kinderen hebben deze dag gewoon
thuisonderwijs.

Noodopvang
Dagelijks vangen wij kinderen op in de noodopvang. Noodopvang is niet hetzelfde als een
gewone lesdag op school. De kinderen krijgen hetzelfde programma als de kinderen die
thuisonderwijs krijgen. De kinderen worden begeleid en opgevangen door teamleden die op

verschillende dagen aanwezig zijn. Er zijn momenten van hard werken, maar ook zorgen we
voor ontspannende momenten. De tussenschoolse opvang zorgt voor sportmomenten
buiten. Gaat uw kind naar de noodopvang? Vergeet dan niet de spullen voor het werk mee
te geven.

Gymlessen
Elke dag ontvangt u via Klasbord filmpjes van gymlessen van juf Amber. Tijdens het harde
thuiswerken is dit ook een goede manier om even wat ontspanning en afleiding op te
zoeken met elkaar. Bekijk dus elke dag de gymlessen. Dat is goed voor de beweging en zorgt
ervoor dat de kinderen weer goed geconcentreerd verder kunnen met hun werk.

Instructiefilmpjes
Er zijn diverse filmpjes gemaakt om het thuiswerken voor u en uw kind(eren) makkelijker te
maken. In deze filmpjes is te zien hoe u in kan loggen bij verschillende sites en hoe u thuis
aan de slag kan gaan met bijvoorbeeld Teams. Ook zijn er filmpjes over hoe u zich aan kan
melden voor Mijnschoolinfo en Klasbord en het is van groot belang dat u zich daarvoor
aanmeldt, zodat u alle informatie vanuit de school en de leerkrachten goed kan blijven
volgen.

Handige links
Via onze site www.kcdavinci.nl vindt u een document met allemaal handige links die
kunnen helpen bij het thuiswerken. U gaat naar onze site en vervolgens drukt u bovenin op
het kopje onderwijs. Dan drukt u op documenten en protocollen. Daar vindt u het document
Handige links voor KC Da Vinci.

Thuisonderwijs met Teams en Klasbord
We zijn heel blij dat de kinderen van groep 3 t/m 8 dagelijks inloggen in teams. De ene klas
heeft een dagdeel onderwijs via teams en de andere klas heeft dat in stukjes. Wat is het fijn
te zien dat het zo goed gaat en dat iedereen er steeds handiger in wordt. De groepen 1 en 2
volgen goed de lessen via Klasbord. Ook hebben de kleuters soms een contactmoment met
de leerkracht in Teams. Het is leuk te zien dat veel kinderen hun best doen om mee te doen.
Het is van groot belang dat we dagelijks contact met elkaar blijven houden om zo het
thuisonderwijs optimaal te laten blijven verlopen.

Jeugdeducatiefonds

We zijn heel blij te vermelden dat mede door hulp van het Jeugdindicatiefonds er extra
laptops zijn besteld. We hopen dat zij snel geleverd worden, zodat ook de kinderen van de
groepen 2 wat vaker via Teams les kunnen krijgen. Zo kunnen we nog meer live momenten
organiseren met de kleuters.

Wijkcentrum Moerwijk
Op dinsdag is hier mogelijk plek om kinderen te begeleiden met hun schoolwerk van 8.3011.30uur. Van tevoren moet er telefonisch contact opgenomen worden met Diane
Messemaker (tel. 0703885052)

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 Mijnschoolinfo contact
opnemen met de leerkracht.

