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Kalender
Dinsdag 3 november

Studiedag

Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Dinsdag 24 november
Vrijdag 4 december

Schoolfotograaf

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Kerstdiner
Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering

De school is gesloten.
De opvang is open.
Schoolfotograaf voor het
gehele Kindcentrum.
Van 15.00 uur tot 21.00 uur
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.

Even kennismaken
We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe collega gevonden hebben voor
groep 3A. Juf Sheetal start maandag 9 november en werkt op de maandag, dinsdag en
woensdag in groep 3A. Juf Paula blijft op maandag, donderdag en vrijdag in groep 3A. We
wensen juf Sheetal veel plezier en succes. Ze stelt zich hieronder even aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sheetal Lachminarainsingh en ik woon samen met mijn dochter en partner in
Den Haag. Sinds 2018 ben ik werkzaam als leerkracht en heb mij gespecialiseerd in het
jongere kind. Ik geniet van de momenten dat ik kinderen zie groeien in hun ontwikkeling.
Het geeft mij voldoening om jongere kinderen te stimuleren.

Vanaf maandag 9 november zal ik lesgeven in groep 3a van KC Da Vinci. De visie en missie
van de school waarin het kind in zijn kracht centraal staat sluit geheel aan bij mijn
leerkrachtstijl. Ik kan dan nu ook met volle trots zeggen dat ik deel uitmaak van dit
geweldige onderwijsteam.
Graag kijk ik ernaar uit om binnenkort nog eens kennis te maken.

Groetjes,
Sheetal Lachminarainsingh

Mogelijk andere leerkracht voor de groep
We hebben allemaal te maken met de huidige richtlijnen van het RIVM. Natuurlijk hopen we
dat de scholen zo lang mogelijk open kunnen blijven en dat de kinderen onderwijs op school
krijgen. Om dit te realiseren volgen wij consequent het testbeleid van het RIVM. Dit
betekent dat leerkrachten al bij een beginnende verkoudheid getest moeten worden op
Covid-19.
In het onderwijs hebben wij voorrang op testen bij de GGD. De realiteit is soms anders en
daardoor kan dit langer duren dan gewenst. Dit kan betekenen dat er incidenteel een
andere leerkracht voor de groep staat. Invalleerkrachten zijn momenteel bijna niet
beschikbaar, dus lossen we dit zoveel mogelijk intern op. Voor de kinderen houdt dit in dat
er meestal een bekende leerkracht voor de groep staat. We zijn blij dat we dit tot nu toe
nog zoveel mogelijk hebben kunnen oplossen en verwachten uw begrip voor deze situatie.

Naschoolse activiteiten afgerond
In verband met de oplopende besmettingen in Nederland en op advies van het Coronateam
SCOH, zijn de naschoolse activiteiten vanaf vandaag gestopt. We leggen de focus

momenteel op het primaire proces. We hopen dat we in januari de 2e periode naschoolse
activiteiten kunnen starten.

Werken met Teams
Alle leerlingen die werken met een laptop in de klas (gr 5 t/m 8), leren op dit moment
werken met Microsoft Teams. Een platform waarmee onder andere online lesgegeven kan
worden. De komende tijd gaan we dit uitbreiden naar de lagere groepen. We vinden het
belangrijk dat leerlingen deze digitale vaardigheden leren. Wanneer het nodig is, kunnen de
kinderen vanuit huis les krijgen. We proberen het onderwijs zo goed mogelijk in te richten,
gelukkig kan dit nog op school. Mocht dit veranderen door COVID-19, dan hebben we de
mogelijkheid om alle leerlingen live les te geven vanuit huis. We hopen natuurlijk dat het
niet zover komt. In de komende weken zal er een instructiefilmpje worden ontwikkeld met
uitleg voor zowel ouder als kind.

Stichting Leergeld
Is uw kind 4 of ouder en nog geen 18? Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? Dan kunt u
bij Stichting Leergeld diverse zaken aanvragen, waaronder een computer.
Waarom een computer?
Een computer is belangrijk. Daarmee kunnen kinderen hun huiswerk maken, spreekbeurten
voorbereiden, van alles opzoeken en natuurlijk spelletjes spelen.
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u van Stichting Leergeld Den Haag een
systeemkast, beeldscherm, muis, toetsenbord en een speaker set (boxen). De computers
hebben Windows 10 en een Microsoft Office pakket. Zo zijn ze goed te gebruiken voor
schoolwerk.
Via de site: https://www.leergelddenhaag.nl/computers kunt u verdere informatie vinden
en de aanvraag doen als u daarvoor in aanmerking komt.

