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Vreemde Pasen
Het zijn rare tijden en niets lijkt meer op hoe het
ging…voor mij een reden om maar gewoon de
nieuwsbrief te maken en deze gewoon op de
afgesproken dag te versturen. Kan ik u meteen een
fijn paasweekend toewensen, ik hoop dat dat ondanks
alles toch gaat lukken en houd de moed erin en
HOUD VOL. Het gaat ooit over. Op 21 april horen
weer van onze minister president!
Ik heb het al eerder
vermeld maar ik wil toch nog benadrukken dat wij, als
school, een groot beroep gedaan op u als ouder om het
onderwijs door te laten gaan. Wij zijn enorm trots op de
inspanningen en de prestaties die u als ouder levert; het
begeleiden en onderwijzen van uw kind en tegelijkertijd
samen leuke dingen doen. Een knappe baan!
Tot slot: bedankt voor de leuke spandoeken aan het
hek. Het doet ons goed.

Vrolijk Pasen!
Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor aankomend schooljaar ziet er als volgt uit:
Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 okt t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec t/m 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie: 15 feb t/m 19 feb 2021
Goede vrijdag en Paasmaandag: 2 april en 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie; 26 juli t/m 3 sept 2021

Avondvierdaagse
Wellicht onnodig, maar dan toch maar officieel; De avondvierdaagse voor mei 2020
gaat dit jaar i.v.m. het Coronavirus niet door.

Evaluatie verkleedfeest
Eind maart hadden wij afgesproken met het team om het verkleedfeest (en met alle
negatieve berichtgeving) goed met elkaar te evalueren. Het lijkt nu allemaal niet meer
zo belangrijk, maar we gaan dat op enig moment nog wel agenderen; we moeten ook
nog met elkaar afspreken hoe we met de naamgeving van onze feesten omgaan.
Groepsbezetting
Ondertussen gaan alle gewone werkzaamheden zo goed en zo kwaad als het kan
door en zijn we ook nog bezig met de groepsbezetting van volgend jaar.
Deze is nog niet helemaal rond, maar wat ik u alvast wel kan mededelen is dat Petra
Timmerman zich volledig zal richten op haar zorgtaken en dat houdt in dat zij 1 dag
minder gaat werken en niet meer ingezet zal worden voor een klas.
In juni hoop ik u de groepsindeling te kunnen vertellen.
Verbouwing
De voorbereidingen voor de verbouwing waren in gang gezet. Toen kwam de
Coronacrisis. Sindsdien heb ik niets meer vernomen, van welke partij dan ook. Ik ga
ervan uit dat ook het globale tijdspad niet wordt gehaald.
Een globaal tijdpad zag er zo uit;
Voorjaar 2020: definitief bouwontwerp indienen en bouwbedrijven aanschrijven
Najaar 2020: start bouw
Voorjaar 2021: bouw klaar
Augustus 2021: start IKC in één gebouw.
Maar wie weet…ik houd u op de hoogte.

DaVinci Nieuws
Zwangerschapsverlof Femke
Vanaf de meivakantie zal Femke met
zwangerschapsverlof gaan. Het voelt voor haar
heel vreemd om, ten tijde van een dichte school,
zonder kinderen, met verlof te gaan.
De taken van Femke worden door Elsa, Jochem,
Petra en Kitty overgenomen.
Elsa zal de zorg en de intake van ‘nieuwe
kinderen’ op zich gaan nemen. Ze krijgt hier extra
tijd voor, doordat juf Floortje op woensdag de lesgebonden taken van DaVinci Beta
op zich zal nemen.
Jochem zal alle beleidstaken en organisatietaken voor zijn rekening nemen.
Kitty zal de RT-uren en extra uren voor de werkdrukvermindering van de Gammagroep van Femke overnemen. Om deze reden zal Kitty ook op woensdag en/of
donderdag op school aanwezig zijn.
Voor bovenschoolse zaken en/of vragen, die niet met de groepsleerkrachten
besproken kunnen worden, is Petra van den Brink het aanspreekpunt.
Observatieweken ‘nieuwe kinderen’
Hoe we de observatieweken van de ‘nieuwe kinderen’ zullen gaan vormgeven is voor
nu nog niet duidelijk. We wachten de maatregelen van het kabinet eind april af.
Annulering van diverse activiteiten
Vanwege de coronamaatregelen zullen diverse activiteiten, wanneer de school weer
open zal gaan, geen doorgang vinden. Denk daarbij aan de ouderinformatieavond op
14 mei en het bezoek aan het Rijksmuseum en Nemo op 13 mei. Om die reden zal
ook, bij een opening van de school, de vrije vrijdagmiddag van vrijdag 15 mei
komen te vervallen. De kinderen zullen die vrijdag de gehele dag, tot 14:30, naar
school gaan.
Verkeerslokaal
Na de voorjaarsvakantie hebben enkele kinderen uit DaVinci Alpha meegeholpen
met het maken van een verkeersquiz in Zevenaar. Zij hebben als figurant
verschillende verkeerssituaties nagespeeld.
Het verkeerslokaal kan gebruikt worden voor het inoefenen van het landelijke
verkeersexamen.
Helaas is het landelijke verkeersexamen ook geannuleerd vanwege de
coronamaatregelen.
Parkeren in de parkeervakken
Wilt u, bij het wegbrengen en ophalen van uw kind, parkeren in de parkeervakken
rondom school en niet langs de weg? Ook aan de kant van de spelzaal zijn
verschillende parkeervakken die gebruikt kunnen worden.

Kalender
Dit is kalender wat het zou moeten zijn….niet wat het is dus.

