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Kalender
Vrijdag 9 juli

Afscheid groep 8

Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli

Zomerfeest Jaarafsluiting
Start zomervakantie

Informatie van de opvang
Waarschijnlijk heeft u het nieuws al vernomen dat de vakbond FNV op 8 juli a.s. een landelijke
stakingsdag organiseert voor medewerkers van de kinderopvang. Middels deze brief moeten wij u
helaas op de hoogte stellen dat de groepen Jimmy, Wubbe en de BSO binnen KC Da Vinci als gevolg
daarvan op 8 juli gesloten zullen zijn.
Op basis van het aantal werkwilligen hebben wij dit besluit moeten nemen. Staken is een
grondrecht. Wanneer er pedagogisch medewerkers willen staken, respecteren wij dat. Onze inzet is
er altijd op gericht om uw kind op te vangen. Ook als er gestaakt wordt. Maar of dat lukt is
afhankelijk van de omvang van de staking. In dit geval moeten wij helaas overgaan tot gedeeltelijke
sluiting.
Compensatie
Wij stellen hier een ruiltegoed voor deze dag tegenover. Dan kunt u uw opvangdag op een later
moment dit kalenderjaar in overleg met uw locatiemanager inhalen. Tot onze grote spijt zult u voor
8 juli een andere oplossing moeten vinden. Uitgangspunt bij besluitvorming is altijd de veiligheid van
de kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang op de locatie.

Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantcontact &
Advies. Via telefoonnummer: 070-3120010. Of stuur een e-mail naar klantcontact@triodus.nl .

Formatie volgend schooljaar
We zijn blij u te kunnen melden dat de formatie voor volgend schooljaar rond is. Komende
week krijgt u meer informatie hierover samen met de klassenverdeling.

Spreekuur wijkagenten
Maandelijks is er een spreekuur met de wijkagenten. Hieronder ziet u waar en hoe laat het
spreekuur is.

Traktatiebeleid
Door Corona hebben de kinderen het afgelopen jaar helaas niet kunnen trakteren. Nu er meer
versoepelingen komen, gaan wij het traktatiebeleid aanpassen. Dat houdt in dat de kinderen weer

gezond en verpakt mogen trakteren. De traktatie moet een verpakte traktatie zijn anders kunnen we
de traktatie niet aannemen. De kinderen mogen de traktatie uitdelen in de klas maar ze gaan nog
niet de klassen rond langs de leerkrachten.

Zomerfeest/ Jaarafsluiting
Donderdag 15 juli sluiten we het schooljaar feestelijk af met alle kinderen van het kindcentrum. De
kinderen gaan leuke activiteiten doen en krijgen allemaal wat te drinken en te eten aangeboden. We
kijken er naar uit het jaar feestelijk af te sluiten. Om 14.45 uur op donderdag 15 juli begint de
zomervakantie.

Rapportgesprekken facultatief
Op vrijdag 9 juli krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. Op maandag 12 en dinsdag 13 juli
kunt u een gesprek met de leerkracht aanvragen als u dat wilt. Ook kan de leerkracht u nog
benaderen voor een gesprek. Binnenkort krijgt u via Social Schools hier meer informatie over.

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.

