
    
 

 
 
 
 
 

 
 
Nog één maand te gaan en dan sluiten we het 
jaar 2019 af….best gek dat we op school 
spreken over een schooljaar en deze afsluiten 
in de zomer en een kalenderjaar in de winter…. 
Hoe dan ook; twee keer een goede reden voor 
feestelijkheden, gezelligheid en samen zijn. We 
kijken terug op een goed 2019 en hopen op 
een minstens evengoed 2020, maar eerst nog 
een heel gezellige decembermaand gewenst! 
 
 
 
 

 
 

 
Sinds eind september is Edith van Gils namens Actief Ouderschap betrokken op 

school. Elke maandagochtend bent u welkom om koffie/thee te komen drinken. Op 

twee plekken in de school hangt de poster van de methode TOLK met daarop de 

data.  

Het doel is om andere ouders te ontmoeten. Samen bespreekt Edith wat er op tafel 

komt en een thema. Edith ondersteunt de gesprekken met filmpjes van het 

programma TOLK. Dit zijn filmpjes passend bij de thema’s, bijvoorbeeld het thema 

voorlezen, boodschappen of verkeer. Elke week staat er een ander thema centraal. 

Maandag 2 december staat het thema sport centraal. 

Op ieder filmpje is een ouder met kind te zien. De filmpjes laten gezinssituaties zien 

vanuit verschillende culturen. Zij bespreekt na het bekijken wat er gezien is en wat 
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fijn is om wel te doen en wat om niet te doen, aangevuld met de ervaringen van thuis 

van de aanwezige ouders.  

Op deze manier leren ouders elkaar beter kennen, neemt iedereen ervaringen van 

de anderen mee naar huis die je thuis weer kan inzetten. De praktijk heeft geleerd 

dat dit een positief effect heeft op de kinderen. Het gaat hier dus om een win-win-

situatie: ouders hebben meer ideeën voor de opvoeding thuis en kinderen die een 

goed gevoel hebben leren op school makkelijker én dat alles onder het genot van 

een kop koffie/thee! 

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte welkom aankomende maandag 

in het Cheetahlokaal. Dit is de ontmoetingsplek. U kunt hier terecht na het brengen 

van uw kind, echter heeft u eerst andere verplichtingen en komt iets later beter uit, 

Edith is tot 11 uur aanwezig op school. Tot die tijd kunt u binnenlopen in het lokaal. 

 
 

Gezonde School 
 

  

Onze school heeft het officiële vignet Gezonde School behaald. Met het vignet 
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die 
zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 
de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het 
themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende 
activiteiten in; het eten van Schoolfruit en Smaaklessen. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) 
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gezondeschool.nl/
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Zie de maan schijnt door de bomen.... 
Sinterklaas is weer in het land!  
Juf Jeannette helemaal blij, maar heel druk 
met haar taken als Secretaresse van de Goed 
Heilig man. 
Deze periode staat echt in het teken van Sint 
en Pieten, in alle groepen. 
In de school is een prachtige paardenstal 
gemaakt door de Oudervereniging. 
De Strooipiet heeft beloofd langs te komen en 
ook de Rommelpiet belooft altijd te komen 
rommelen. 
Soms staat zomaar Malle Piet in de school. 
Wij weten alleen niet wanneer??? Dat maakt 
het wel erg spannend!!! 
 
Sommigen kinderen helpen de Pakjespieten 
een handje en niet te vergeten de Dichtpiet! 
De creaties kunnen vanaf 2 december bij de pakjeskamer worden afgeleverd 
(Cheetahlokaal). 
Dit staat allemaal in de brief die de kinderen op 21 november meekregen. 
 
Op 5 december is de Sint met zijn pieten op school uitgenodigd. 
Hij zal eerst naar de Bizetstraat gaan. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, kinderen! 
Daarna komt hij ook uitgebreid op de Kardinaal de Jongstraat. 
Wel jammer voor de ouders dat zij hem dit jaar niet zullen ontmoeten op onze school. 
Maar ja.... 
 
5 december hoeven de kinderen geen spullen voor de kleine pauze mee te nemen 
maar wel voor de lunch. 
Voor iedereen duurt de school tot 14.30 uur! 
Het belooft een gezellige dag te worden! 
( Let op; 6 december vrij) 
 
TIP: Het is handig als er in de tas een plastic tasje zit om spullen in mee naar huis te 
nemen. 
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Avondbuffet (Kerst) 
 
Ons gezellige Avondbuffet zal dit jaar 
plaatsvinden op 19 december. 
Kinderen komen in prachtige feestelijke 
kleding naar school om gezellig en 
gezamenlijk te eten en te drinken. 
 
Ieder kind neemt hiervoor wat lekkers mee 
voor 4-6 personen. 
Hiervoor hangen intekenlijsten bij de deuren 
vanaf 15 december. 
Het is de bedoeling dat u laat weten wat 
uw kind meeneemt. 
Zo voorkomen wij dat er alleen maar zoetigheid of hartige lekkernijen worden 
meegenomen. 
 
Voor de groepen aan de Kardinaal de Jongstraat is de start 18.15 uur en duurt het 
tot 19.30 uur. 
De Bizetstraat groepen starten om 18.30 uur en gaan door tot 19.45 uur. 
 
U mag uw kind gerust brengen tot in de klas met de etenswaren.  
Bij het einde verwachten wij dat u de kinderen In de klas ophaalt. 
 
Dit jaar is het Avondbuffet alleen voor de kinderen.  

 
 
Kerstknutselmiddag 
 
Bizet: maandag  16 december van 13.00 tot 14.30 uur 
Kardinaal de Jongstraat  17 december van 13.00 tot 14.30 uur 
 
Via Klasbord zal u gevraagd worden om spullen mee naar school te geven.  
U kunt vast sparen: 

 eierdozen 
 potten van de appelmoes, 

hoge potten 
 touw, sisal 

Mocht u zin hebben om mee te 
knutselen met 1 van de 
knutselonderdelen dan kunt u zich 
aanmelden via 
ikdoemee@carrouselzevenaar.nl 
Wilt u er duidelijk bij vermelden voor 
welke dag of locatie u zich aanmeldt! 
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Wist u dat: 

 wij een sport- en speluitleen in huis krijgen op de Bizetstraat 
 u daar ook spullen kunt lenen 
 het maar weinig geld kost om leuke spellen te lenen 
 die op maandagochtend en donderdag geopend is 
 aan de Bizetstraat 
 Wij u allemaal hele fijne dagen wensen  
 En goed  2020! 
 Wij ook van deze vakantie gaan genieten 
 Teveel oliebollen gaan eten  
 Wel veilig vuurwerk afsteken 
 Elkaar na de vakantie een gelukkig nieuwjaar wensen! 

We laten u nog weten vanaf wanneer en hoe laat de sport- en speluitleen geopend 
is. 

 

 

 
Op dinsdag 10 december gaan alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 en de 
DaVinci groepen van IKC Carrousel schaatsen op de JUMBO schaatsbaan in 
Zevenaar. 
Deze baan ligt op loopafstand van de school.  
Wij zullen onder schooltijd naar de schaatsbaan lopen en ook weer terug. 
 
Mocht uw kind zelf schaatsen hebben dan zou het prettig zijn dat deze mee mogen 
op deze dag. 
Veel kinderen hebben dezelfde maat en zo voorkomen wij teleurstellingen. 
Ook een paar dikke sokken is prettig voor in de schaatsen.  
 
Stop ook een droge lange broek en dunne sokken in de tas voor als kinderen nat 
worden op het ijs.  
Dan is niemand koud en nat op school. 
 
Een uurtje schaatsen maakt hongerig. 
Daarom is een extra boterhammetje deze dag ook van harte welkom in de 
broodtrommel! 
 
De schaatsbaan in Duiven willen wij hartelijk bedanken voor de vele jaren dat wij 
gebruik mochten maken van hun diensten! 
 
 
Handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan! 

 

Sport- en speluitleen 

Schaatsen 



      

 

 Sollicitatieprocedure DaVinci Gamma 
Juf Jantien is dit schooljaar 'fulltime' gestart. Voor 
de zomervakantie konden we helaas geen 
geschikte kandidaat naast haar vinden.  In 
augustus is er om die reden opnieuw een vacature 
uitgegaan. Na enkele gesprekken is er momenteel 
1 kandidaat met wie wij een stap verder gaan.   
Deze kandidaat heeft vorige week al een dagje 
meegedraaid in de klas en zal een proefles gaan 
geven in de klas.  
 
Formatie-wisselingen in DaVinci Alpha, januari 2020 
Het zwangerschapsverlof van juf Anne loopt in de kerstvakantie af. Dit betekent dat 
zij in januari weer start met werken. Zij neemt de vrijdag voor haar rekening. Meester 
Jochem staat de overige vier dagen voor de groep.  
 
Juf Femke is zwanger! 
Juf Femke en haar man Jorick verwachten eind mei hun derde kindje. Momenteel 
gaat alles voorspoedig. De aankomende maanden gaan we nadenken hoe we de 
vacature van Femke zullen opvangen.  

 
Inloopmiddag 
Op woensdagmiddag 29 januari organiseren we onze jaarlijkse inloopmiddag. 
Ouders, professionals, kinderen en andere belangstellenden zijn deze middag van 
harte uitgenodigd tussen 13:30 en 15:30.  

Kinderen en ouders die deze middag kunnen helpen, kunnen zich opgeven bij de 
groepsleerkracht. Voor de kinderen geldt; neem in die ochtend je lunchtrommeltje 
mee. Dan eten we na schooltijd gezamenlijk en zetten we alles samen klaar!  

First Lego League 
Op zaterdag 14 december zullen twee teams van DaVinci Zevenaar meedoen aan 
de regiofinale. Beide teams zijn ingeloot in de regio Arnhem/Nijmegen. Daar zullen zij 
andere basis- en middelbare schoolteams treffen om te strijden voor de winst! 
Dit jaar vindt de First Lego Leauge plaats in het Technovium in Nijmegen. De 
leerkrachten van DaVinci Beta en Alpha zullen binnenkort informatie uitdoen naar de 
deelnemende leerlingen en ouders omtrent het vervoer! 
 
 
Ouder informatie-avond DaVinci  
Zoals al aangegeven bent u van harte welkom op de ouderavond van dinsdag 14 
januari waarop Albert Kaput en Desiree Houkema een ouderavond verzorgen vanuit 
de vragen ‘Hoe begeleid ik mijn hoogbegaafde kind op sociaal gebied en hoe ga ik 
om met de uitdagingen in de opvoeding? ‘. 
 
Beiden zijn expert op het gebied van hoogbegaafdheid en ondersteunen scholen, 
ouders en individuele kinderen. Mocht u specifiek een onderwerp behandeld willen 
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zien, dan kunt u dat aangeven bij Femke en nemen zij dat mee in de voorbereidingen 
van de avond.  
 
Terugkoppeling audit 4 november 
Op 4 november is DaVinci Zevenaar bezocht door 4 collega’s van verschillende 
Liemers Novum scholen. Zij hebben, in de rol als ‘critical friend’ een audit bij ons 
afgenomen.  
Onze ‘kijk’ en ‘beoordeel’ vraag was; In hoeverre heeft DaVinci Zevenaar zicht op 
ontwikkeling van de kinderen? 
Op basis van hun observaties hebben we een prachtig oordeel teruggekregen. Zij 
hebben kunnen constateren dat wij onze kinderen goed in beeld hebben en dat wij 
zeker zicht op ieders ontwikkeling hebben. Zij zagen gemotiveerde en enthousiaste 
kinderen en een bevlogen, gepassioneerde leerkrachten.  
Daarnaast hebben zij een duidelijk beeld van DaVinci gekregen en zien zij de 
noodzaak en meerwaarde van ons onderwijs. Iets wat zij zeker mee terugnemen 
naar hun eigen school.  
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