
Sollicitatieprocedure DaVinci Gamma 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat wij bezig waren met de 
sollicitatieprocedure van een nieuwe kandidaat in de Gamma groep. Nadat de kandidaat een 
dagje heeft meegelopen op DaVinci en een ochtend enkele proeflessen heeft gegeven, 
kunnen we mededelen dat we een nieuwe collega, naast juf Jantien, hebben gevonden. 
Helaas kunnen we haar naam nog niet bekendmaken. Zodra dit wel kan, zal zij zich aan jullie 
voorstellen.   
 
Juf Anne is terug! 
Vanaf deze week start juf Anne op vrijdag in de Alpha groep. Juf Anne heeft veel zin om weer 
te beginnen. Wij wensen jou veel succes Anne! 
 
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!  

Momenteel zijn er nog geen aanmeldingen voor hulp binnen.  

 



  

REMINDER Ouder informatie-avond  
Zoals al aangegeven bent u van harte welkom op de ouderavond van dinsdag 14 januari 
waar 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?  
De avond start om 19:30 en wordt gehouden op locatie Zevenaar; bizetstraat 1. 
 
Lessenserie kindermassage wordt ook dit jaar voortgezet!  
Vorig schooljaar hebben de klassen enkele massagelessen van vakdocent Ilse gekregen. Na 
positieve geluiden van de kinderen en leerkrachten zetten we het dit jaar voort. 
Kindermassage vergroot het zelfbewustzijn van kinderen. Het kind leert zijn/haar lichaam 
kennen, waarderen en ontspannen. Kinderen die goed in contact staan met hun lichaam, 
staan sterker in het leven.  
De lessenserie wordt afgesloten met een ouder- en kind les. Het is zeker aan te raden om 
deze middag vrij te houden en aanwezig te zijn bij de les. 
De ouder- en kind lessen staan gepland op: 

I N LOOPM I DDAG  
DAV I N CI  ZEV EN A AR  

  29 j a n u a r i  - 13:30  - 15:30
Nieuwsgierig naar ons onderwijs? 

Op woensdagmiddag organiseren wij een vrijblijvende 

inloopmiddag voor iedereen die belangstelling heeft voor fulltime 

onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze middag staan 

kinderen, leerkrachten en ouders klaar om je te laten ervaren wat 

het DaVinci-onderwijs inhoudt.  

Jij komt toch ook? 

Aanmelden voor deze middag heeft onze voorkeur. Je kunt je 

aanmelden door een mail te sturen naar; 

femke.peters@liemersnovum.nl  

Bezoekadres: Bizetstraat 1 Zevenaar 



• Donderdagmiddag 13 februari voor DaVinci Alpha 

• Maandagmiddag 17 februari voor DaVinci Beta 

• Dinsdagmiddag 18 februari voor DaVinci Gamma 
De lessen starten om 12:30 en zijn rond 14:00 afgelopen.  
 
Vakdocent voor bodypercussie en tapdans 
Voor de kerstvakantie hadden we onze laatste les van onze theaterdocent Caroline.  
De periode tot aan de voorjaarsvakantie staat in het teken van bodypercussie en tapdans. 
De schoenmaten van de kinderen zijn reeds opgenomen en de kinderen zullen de 
aankomende weken, op hun geleende tapschoenen, oefenen om muziek en ritme te maken 
met hun lijf.  
 
De Chinese les stopt voor DaVinci Gamma 
Vanwege een studiebeurs is juf Maylinthia in de zomer voor twee jaar vertrokken naar 
China. Juf Xiaoling heeft met veel passie en enthousiasme de Chinese lessen overgenomen. 
Het lesgeven aan de jongere groepen vraagt van een docent andere competenties dan aan 
de oudere groepen. We merken dat de lessen van juf Xiaoling beter aansluiten bij het 
oudere kind. Om die reden hebben we de beslissing genomen om vanaf januari te stoppen 
met de Chinese les aan de Gamma-groep.  
We zullen na de kerstvakantie gaan nadenken over een andere invulling van dit uur. 
Mochten ouders zelf ideeën over deze invulling hebben, laat het dan vooral weten! 


