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Hoera, we zijn weer open!
Op maandag 11 mei zijn we weer voorzichtig gestart en aankomende maandag 8 juni
zullen de klassen weer compleet zijn. Het was een fijn weerzien met de kinderen, na
vele weken van afstandsonderwijs. Ouders, leerlingen en alle medewerkers hebben
zich goed aan de regels gehouden, een compliment waard! In school zelf is het
rustig. Behalve de half gevulde klassen hadden de kinderen ook wel weer zin in
gewone lessen. Eigenlijk vinden we het allemaal heerlijk dat we weer zijn begonnen!
Laten we allemaal hopen dat het zo blijft, dus blijven volhouden!
Wellicht overbodig maar voor alle zekerheid; naar school gaan, is vanaf maandag 8
juni weer verplicht. Er is alle dagen les, dus ook weer op de woensdag. Ouders
blijven nog buiten het plein en we adviseren zoveel mogelijk lopend of per fiets naar
school te komen.

Groepsbezetting
We zijn blij jullie te vertellen dat we de formatie voor volgend schooljaar ruim op tijd
rond hebben gekregen. Bij de start van het schooljaar ziet de groepsindeling er als
volgt uit:
1/2
2/3
4
5
6/7
7/8
Interne
begeleiding
Directie

maandag
Juf Saskia
Juf Anne
Juf Marika
Juf Claudia
Juf Anouk
Meester
Dave
Petra
Timmerman
Petra van
den Brink

dinsdag
Juf Saskia
Juf Anne
Juf Marika
Juf Claudia
Juf Anouk
Meester
Dave
Petra
Timmerman
Petra van
den Brink

woensdag
Juf Ria
Juf Anne
Juf Ilse
Juf Marika
Juf Anouk
Meester
Dave
Petra
Timmerman

donderdag
Juf Ria
Juf Anne
Juf Ilse
Juf Marika
Juf Anouk
Meester
Dave
Petra
Timmerman
Petra van
den Brink

vrijdag
Juf Ria
Juf Anne*
Juf Ilse
Juf Claudia
Juf Kitty*
Meester
Dave
Petra van
den Brink

*de naam juf Kitty is nieuw voor de kinderen van de Kardinaal de Jong. Kitty werkt
al enige tijd op de DaVinci. Zij zal pas na enkele weken in groep 6/7 invoegen
omdat zij nog taken verricht voor DaVinci. Tot die tijd zal Juf Anne naast juf Anouk
staan en juf Joeki op de vrijdag in groep 2/3, zoals dit jaar het geval was.

Deze indeling houdt in dat de (huidige) kinderen groep 1 en 6 gesplitst worden.
Morgen wordt deze indeling per mail naar de betreffende groepen gestuurd. Dit geldt
voor de reguliere afdeling.

Vacatures GMR LiemersNovum
Uw school maakt onderdeel uit van Stichting LiemersNovum. De
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting bestaat uit
een actieve groep personeelsleden en ouders die op constructieve wijze samenwerkt
met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van LiemersNovum.
Gezamenlijk dragen we bij aan goed onderwijs voor alle kinderen binnen de scholen
van de stichting.
Er zijn per 1-1-2021 vacatures binnen de GMR voor ouders en personeelsleden.
Over (de kwaliteit van) het onderwijs wordt veel geschreven en gesproken. Citotoetsen, 21ste eeuwse-vaardigheden, huisvesting, het zijn terugkerende thema’s
binnen de GMR. De vraag die wij onszelf daarbij stellen: “Wat is het beste voor de
bijna 5000 leerlingen binnen LiemersNovum?” De GMR kan uw mening en kennis
daarbij goed gebruiken.
Als GMR hebben we een aantal werkgroepen ingesteld om op elk vlak advies te
kunnen geven. Daarnaast heeft de GMR instemmingsrecht over bepaalde
onderwerpen. Dit is geregeld in het Medezeggenschapsstatuut. De werkgroepen
worden bemenst door zowel personeelsleden als ouders. Levert u graag een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van LiemersNovum? Stelt u zich dan
kandidaat. Als personeelslid heeft u recht op uren om deze taak op u te nemen, als
ouder doet u dit vrijwillig en ontvangt u een vergoeding. Er wordt ongeveer 6 keer per
jaar vergaderd in gezamenlijkheid en daarnaast nog 2 tot 3 keer in
werkgroepverband.
De GMR heeft per 1-1-2021 een zestal vacatures: drie voor personeelsleden en drie
voor ouders. Nieuw toetredende GMR-leden kunnen niet gelijktijdig zitting hebben in
zowel de GMR als in een MR (medezeggenschapsraad op schoolniveau). Kandidaat
stellen kan tot 20 juni 2020 door het sturen van een mail naar de secretaris van de
GMR, mevr. Chantal Berens, secretaris.gmr@liemersnovum.nl
Hierin ontvangen we graag de volgende gegevens: uw naam, uw telefoonnummer,
de school waar u werkzaam bent of de school die uw kind(eren) bezoekt/bezoeken
en een korte motivatie waarom u graag deel zou willen uitmaken van de GMR.
Na ontvangst van uw mail nodigen we u graag uit om, als toehoorder, 2
vergaderingen bij te wonen (16 september en 3 november 2020 om 19.45 uur) om
een goede indruk te krijgen van de GMR. Daarna volgt een gesprek met een
afvaardiging van de GMR. Wanneer meer kandidaten zich aanmelden dan het aantal
beschikbare vacatures, worden er verkiezingen gehouden. Installatie van de nieuwe
GMR-leden vindt plaats per 1-1-2021
Meer weten?

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.liemersnovum.nl (kijk bij
Organisatie / GMR / Profieldocument GMR-lid LiemersNovum). U kunt tevens vooraf
spreken met één van de zittende leden. Indien u dit verzoek mailt aan de secretaris,
zorgt zij ervoor dat u wordt gebeld.

DaVinci Nieuws
Babynieuws!

Zaterdag 30 mei is Femke bevallen van een dochter,
genaamd Novie. Alles gaat goed met Femke en Novie en ze mochten al snel naar
huis om van elkaar en hun gezin te genieten. Van harte gefeliciteerd en wij wensen
jullie heel veel geluk toe!
Observatieweek
Volgend schooljaar hebben we plek voor 12 nieuwe kinderen bij ons op school. We
krijgen één nieuwe leerling in Bèta en de andere kinderen komen in Gamma. Ook dit
jaar hebben we geen plek voor nieuwe leerlingen in Alpha. Zoals aangegeven in
eerdere berichtgeving wordt de observatieweek in aangepaste vorm uitgevoerd. Het
overgrote deel van de observatiekinderen komt vanaf woensdag 10 juni vijf dagen
naar onze school. Voor enkele leerlingen is dit nog niet mogelijk, zij komen de eerste
week van het nieuwe schooljaar. Gedurende de observatieweek komen alle huidige
leerlingen uit groep zeven en acht naar Alpha, alle leerlingen uit
groep vijf en zes naar Bèta en de leerlingen uit groep drie en vier ontmoeten hun
nieuwe klasgenoten in Gamma.
Formatie schooljaar 2020-2021
We zijn blij jullie te vertellen dat ook Davinci de formatie voor volgend schooljaar ruim
op tijd rond hebben gekregen. Bij de start van het schooljaar ziet de formatie er als
volgt uit:
Gamma
Bèta

maandag
Juf Jobien
Juf Kitty

dinsdag
Juf Jobien
Juf Kitty

Alpha

Juf Floortje

Juf Floortje

woensdag
Juf Jantien
Juf
Kitty (Elsa)
Juf Floortje
(Jochem)

donderdag
Juf Jantien
Juf Elsa

vrijdag
Juf Jantien
Juf Elsa

Meester
Jochem

Meester
Jochem

Zoals jullie zien verwelkomen we Jobien in ons team. Jobien heeft vorig
schooljaar stage gelopen bij Jantien en is daarom al volledig op de hoogte van de
werkwijze in Gamma.
Coördinatie
Het zwangerschapsverlof van Femke duurt nog een paar weekjes na de start van het
schooljaar. Tot die tijd nemen Elsa en Jochem haar taken waar. Wanneer Femke
weer start met werken, zullen Elsa en Jochem weer op woensdag voor de groep
staan.
Afscheid Anne
Zoals jullie zien staat Anne niet in het schema. Naast de vrijdag bij ons op school
werkt Anne drie dagen op een andere school. Anne heeft ervoor gekozen meer van
Sepp te gaan genieten en een dag minder te gaan werken. Wij staan volledig achter
dit besluit maar dat neemt niet weg dat we haar enorm gaan missen!
Indeling kinderen
De indeling van de kinderen volgt later dit schooljaar. We willen eerst de observaties
afronden, zodat we jullie een concreet overzicht kunnen bieden.
Vakdocenten schooljaar 2020-2021
We hebben ook voor volgend schooljaar een uitgebreid pakket samen kunnen
stellen. Alle onderdelen worden begeleid door ervaren en gecertificeerde trainers. De
volgende disciplines komen aan bod:
Schaken
Volgend schooljaar zal meester Niels wederom de schaaklessen op dinsdag
verzorgen. Leuk weetje: tijdens de thuiswerkperiode hebben we zo fanatiek online
geschaakt dat we ons hebben geplaatst voor het eerste NK schaken online! Meer
informatie volgt binnenkort.

Chinees
Juf Maylinthia zal volgend jaar haar studie in China afronden en is daarom nog niet in
staat de lessen op school te verzorgen. Gelukkig is juf Xiaoling bereid om ook
volgend jaar Chinees te geven. Vanaf groep vijf volgen alle kinderen de lessen
Chinees. Op dit moment zijn we druk bezig ook een passende invulling voor groep
drie en vier te vinden betreffende de Chinese taal.
Bewegingsonderwijs
Alle kinderen krijgen ook volgend jaar twee keer in de week gym van meester Bas.
Het nieuwe gymrooster volgt later dit schooljaar.
De Vloer
We continueren onze samenwerking met De Vloer (podiumkunsten). Volgend
schooljaar zullen we de samenwerking voor twee blokken van zes weken aangaan
en komen de disciplines ‘theater’ en ‘breakdance’ aan bod.

Muziek
We starten volgend schooljaar met een DaVinci-breed project, het thema houden we
nog even geheim. Hier past muziek uitstekend bij en we hebben een ervaren
muziekdocent bereid gevonden zes weken muziekles in alle groepen te geven.
Rots en Water
Rots en Water is een speciale training voor kinderen waarin o.a. sociale
weerbaarheid en omgaan met emoties centraal staan. Alle groepen ontvangen
volgend jaar vijf trainingen.
Mindfulness
Mindfulness zorgt ervoor dat je stopt met piekeren, minder stress ervaart, effectiever
werkt en lekkerder in je vel zit. Alle groepen krijgen volgend jaar zes lessen
mindfulness.
Wetenschap & Techniek
Wetenschap & Techniek zal volgend jaar wekelijks een vaste plek in ons rooster
krijgen. Deze lessen worden niet verzorgd door vakdocenten, we hebben hier een
interessante constructie voor bedacht. We hopen jullie hier binnenkort meer over te
vertellen. Op dit moment zijn we, in samenwerking met diverse leveranciers, een
doorlopende leerlijn aan het ontwikkelen en maken we een keuze wat betreft de
materialen.
Afsluiting schooljaar
We waren voornemend het schooljaar wederom af te sluiten in het Cool Nature park
te Didam. Helaas kan dit uitje niet doorgaan. Er is een bestuursbesluit genomen dat
het niet is toegestaan dit soort activiteiten te ondernemen. We nemen deze week een
besluit omtrent het afscheid van groep acht, de Alpha-ouders ontvangen een apart
bericht.

Kalender

