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Kalender
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april

Rapportgesprekken
Paasviering in ons KC
Goede vrijdag
Groep 1 t/m 8 is vrij. De school is
gesloten. De opvang is open.
2e paasdag
Ons kindcentrum is gesloten. Alle
leerlingen zijn vrij.
Studiedag
Groep 1 t/m 8 is vrij. De school is
gesloten. De opvang is open.

Beleid bij neusverkoudheid
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen die klachten heeft die bij
COVID-19 passen, thuisblijven.
Voorheen mochten kinderen met een snottebel gewoon naar school, dat is nu niet meer het
geval. We merken dat er steeds meer kinderen verkouden zijn. Volgens de richtlijnen van de
RIVM mogen kinderen die verkouden zijn niet naar school komen. Het is echt belangrijk dat
uw kind thuisblijft als uw kind verkouden is. Zodra de verkoudheid over is mag uw kind weer
naar school. We willen u dan ook vragen hier echt alert op te zijn.
De GGD stelt vast dat kinderen van 4 t/m 12 jaar met klachten niet naar school of naar de
voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogen en thuis moeten blijven. Dit geldt zowel bij
milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel
hoesten, koorts of benauwdheid).
Uitgezonderd zijn kinderen die:
· af en toe hoesten;

· bekende chronische luchtwegklachten hebben;
· bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij
de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.

Social schools
Helaas merken wij dat er bij Social Schools nog wat punten zijn die niet goed verlopen. Het
is een nieuw systeem waar we allemaal aan moeten wennen en dit kan gebeuren. Wij doen
ons best alle problemen te verhelpen. Als er dingen zijn waar u tegen aan loopt laat ons dat
vooral weten dan gaan we daarmee aan de slag.

Rapporten en rapportgesprekken
De rapporten gaan mee op maandag 29 maart. Op woensdag 31 maart zullen de
rapportgesprekken via Teams plaatsvinden. U kunt zich via Social Schools inschrijven voor
het rapportgesprek. Als het niet lukt via de app kunt u het via de webbrowser proberen. U
gaat dan naar www.socialschools.nl en klikt vervolgens op inloggen.
Als het u niet lukt dan kunt u de groepsleerkracht een berichtje sturen met de gewenste tijd
voor het rapportgesprek. Als deze tijd nog beschikbaar is dan zal de leerkracht u inplannen.

Paasviering
Volgende week donderdag 1 april vieren wij Pasen in ons kindcentrum. Helaas kunnen wij
dit nog niet met ouders vieren maar zorgen wij er wel voor dat we er voor de kinderen een
leuke dag van maken. Er wordt momenteel door de groepen hard gewerkt om een mooie
paasfilm te maken. Deze film wordt donderdag in de groepen bekeken. Verder verzorgen wij
deze dag de lunch voor alle kinderen. Hier wordt natuurlijk rekening gehouden met de
richtlijnen rondom Covid-19.

Compliment voor ons KC
Vandaag kregen wij een mooi compliment wat wij graag met u als ouder willen delen.
Vanaf september 2020 kom ik, Sandra Geenen, op KC Da Vinci, om een leerling te
begeleiden. Dit doe ik twee keer per week.
Helaas hebben we sinds die tijd te maken met Corona en alle maatregelen die daarbij
gelden: inschrijven bij binnenkomst, mondkapje op en natuurlijk de verplichte afstand in
acht nemen.
Het valt mij op, dat deze maatregelen hier heel ‘automatisch’ gaan binnen het kindcentrum.
Men geeft elkaar de ruimte om langs te kunnen lopen en houdt rekening met de anderen.
Het geeft een veilig gevoel, waardoor je niet steeds met Corona bezig bent, maar met de
reden waarom je in een school bent. Heel erg fijn! Complimenten naar de organisatie!!

Huiswerkbegeleiding
Via stichting Jong Escamp beweegt wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden in de wijk. U
kunt uw kind hiervoor aanmelden. Zie de folder hieronder voor meer informatie.

Lyceo onderwijshelden
Net als vorig schooljaar hebben wij ook dit schooljaar weer een paar onderwijshelden in
huis van Lyceo. Elke week ondersteunen zij de groepen 3, 4 en 8.
Onderwijshelden zijn studenten of net afgestudeerden en hebben hart voor het onderwijs.
Zij staan dicht bij de belevingswereld van de leerlingen en zien het werk niet alleen als een
zinvolle bijbaan, maar ook als introductie tot een mogelijke carrière in het onderwijs.
Onderwijshelden biedt scholen een pool van talenten die op flexibele wijze het

docententeam ontzorgt. Op die manier kunnen docenten maatwerk bieden aan leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben en zich volledig richten op hun kerntaak.

Mondkapjes
We willen u vragen om tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) rond de school een
mondkapje te dragen. Het blijkt lastig om de 1,5 m afstand tussen ouders altijd aan te
houden.

Halen en brengen
De ouders van de kleuters mogen het plein op om hun kind tot aan de trap te brengen maar
we vragen u om met 1 ouder het kind te brengen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen
zoals gebruikelijk aan de voorkant van de school het plein op. Ouders mogen hier niet op
het plein komen. Alle kinderen van groep 6 t/m 8 die alleen naar school mogen komen
wordt verzocht dat ook te doen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het niet te druk wordt.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
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.

