
  
 

 
 
 
 
 
 
We hopen dat u allemaal heeft genoten heeft van een fijne vakantie. Aan het weer 
heeft het niet kunnen liggen! Wij wensen iedereen een leerzaam en gezellig 
schooljaar 2018-2019 toe! 
 
Gymrooster aankomend schooljaar 
Maandag De Brug 
8:40 - 9:30 Groep 7/8 
9:30 - 10:20 Groep 6/7  
10:20 - 11:10  Groep  4/5  
11.25  -12.15  Groep 3/4 
12:35 - 13:25 DaVinci Gamma 
 
Dinsdag Lentemorgen 
DV Beta  en Alpha 8.30 
 
Vrijdag De Brug 
8:40 - 9:40 DaVinci Alpha 
9:40 - 10:40  DaVinci Beta 
10:40 - 11:40 Groep 4/5 
12:15 - 13:15 Groep 6/7 
13:15 - 14:15 Groep 7/8 
 
Gezonde school 
In ons schoolbeleid staat opgenomen dat wij Gezond gedrag bij onze leerlingen 
willen bevorderen. Dit betekent dat wij ons ingeschreven hebben voor het project 
Schoolfruit en dat op woensdag voortaan voortaan onze vaste water drinkdag is, 
onder de noemer “Woensdag Waterdag”. Op beide scholen wordt een waterpunt 
geïnstalleerd. Op de Kardinaal de Jonglocatie is deze reeds geplaatst. De 
Bizetlocatie volgt nog. Alle kinderen krijgen een mooie bidon. Op deze woensdag 
bespreken met de kinderen waarom water drinken belangrijk is. In principe hoeft u 
deze dag geen ander drinken mee te geven. 
Ook willen we meer nadruk leggen op de Gezonde Traktatie. Wij vragen u de 
traktatie zo gezond mogelijk te houden. Op internet zijn in de regel leuke ideeën te 
vinden. 
 
 
 
 



De Carrousel 
 
In de zomervakantie heeft juf Ria het ontzettend vervelende bericht gekregen dat zij 
borstkanker heeft. Afgelopen week is zij geopereerd en gaat nu volop voor herstel. 
Juf Joeki, die voor de vakantie met keuze pensioen is gegaan, wil gelukkig de 
werkdagen van juf Ria opvangen. Ontzettend fijn om onder deze omstandigheden 
een vertrouwd gezicht in de groep te hebben. Juf Saskia is volop bezig aan het 
terugkomen van haar afwezigheid, maar is nog niet helemaal hersteld. Juf Anne, een 
nieuw gezicht binnen school, zal op maandag- en dinsdagmiddag aanwezig zijn in de 
groep. In deze nieuwsbrief stelt Anne zich voor. 
 
 
Anne van de Meeberg 
 
Hallo allemaal, 
Ik wil mij graag even voorstellen, mijn naam is Anne van 
de Meeberg. Ik ben 25 jaar en woon in Zevenaar. De 
komende periode zal ik dagelijks aanwezig zijn op de 
Carrousel, locatie Kardinaal de Jongstraat. Mijn 
werkzaamheden zijn voornamelijk het ondersteunen van 
de groepen 6/7 en 7/8, daarnaast zal ik een aantal keer 
in de week bij de kleuters te vinden zijn. Ik heb erg veel 
zin in om te starten met deze nieuwe uitdaging.  Mocht u 
nog vragen hebben, loop gerust een keertje langs.  
 
 
DaVinci 
 
DaVinci Outdoordag! 
Op donderdag 11 oktober staat voor alle kinderen een DaVinci outdoordag gepland. 
Hoe deze dag er precies uit komt te zien, houden we nog even geheim. Noteer deze 
dag in ieder geval al in de kalender. Meer informatie volgt! 
 
Studiedag 25 september 
Op dinsdag 25 september hebben de kinderen een studiedag. Het DaVinci-team 
bezoekt op die dag het congres over hoogbegaafdheid in Utrecht. Het thema van dit 
jaar is: hoogbegaafd en kwetsbaar.  
 
Gym voor DaVinci Gamma 
Let erop: maandag gaan we direct gymmen in de gymzaal. Vergeet je gymkleding, 
gymschoenen en handdoek niet!  
 
Foutje in de kalender  
In de kalender is al meteen een foutje geslopen; vrijdag 23 februari staat foutief als 
een vrije vrijdag gr 3 en 4 vermeld. 
 
 
 



Agenda 
 
 
Aankomende maandag wordt de jaarkalender aan alle oudsten meegegeven. 
Deze heeft u digitaal voor de vakantie al ontvangen. 
 
Ma 20-08 Nieuwsbrief 1 mee 
Vr 24-08 DaVinci leerjaar 3 en 4 vrij! 
Di 28-08  Info avond groep 8 Carrousel en schoolfotograaf Carrousel 
Wo 29-08 Schoolfotograaf DaVinci 
Di 04-09 Informatieavond groepen 1 t/m 7 en DaVinci 
Wo 05-09 t/m 07-09 Kamp groep 8 Carrousel 
Vr 07-09 DaVinci leerjaar 3 en 4 vrij! 
Do 20-09 (Week van de) keer om gesprekken 
Vr 21-09 DaVinci leerjaar 3 en 4 vrij! 
Di 25-09 Studiedag; alle kinderen vrij 
Wo 03-10 Jaarvergadering OV, start kinderboekenweek 
Do 11-10 DaVinci Outdoordag! 
 
 


