
 
  

 
Agenda 
Aug: 
27 aug:  Eerste schooldag 
30 aug:   Activiteit groepsvorming  
30 aug:  Start Ateliers 
Sept: 
5 sept:   Technieklokaal voor leerlingen uit groep 7&8 
10 sept  MR-vergadering 19.30 uur 
16 sept:  Klassikale ouderavond 20.00 uur 
17 sept:  Muziek en Kunstwijs voor leerlingen uit groep 3 t/m 6 
23 en 25 sept:  Driehoeksgesprekken/startgesprek 
26 sept:   Ontruimingsoefening 
Okt:  
9 okt:   OPONOA-studiedag, lesvrije dag voor alle leerlingen 
 

 Vooraf 

We zijn weer begonnen! Na de vakantie is het altijd weer wennen om het dagelijkse ritme 
op te pakken: op tijd naar bed en wakker worden. Dit schooljaar een nieuwe plek, een 
grotere locatie, een ander plein.. Hoe snel kan het gaan, de eerste week zit er alweer op. We 
hebben een goede start gemaakt. Afgelopen vrijdag 30 augustus hebben we de week 
afgesloten gezellige groepsactiviteit, namelijk een escaperoom op school spelen en 
vervolgens een broodje knakworst. 
We gaan ons best doen en er met zijn allen voor zorgen dat alle leerlingen zich zo snel 
mogelijk veilig en op de plek voelen op school.  
We hebben er zin in!!  
 
Om u als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op onze 
school, ontvangt u in het begin van elke maand per email deze nieuwsbrief van onze school. 
Deze brief wordt tevens op de website van de school geplaatst: www.davinci-berkelland.nl  
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Kermis/vieringen in eigen dorp  

Aankomend weekend staat bijvoorbeeld Borculo in het teken van Septemberfeesten. 
Komende maand volgen er nog kermissen in verschillende woonplaatsen. Soms hebben de 
basisschoolleerlingen uit die woonplaats dan vrij van school of wordt er iets voor 
basisschoolleerlingen georganiseerd. 
 
Voor alle leerlingen op Da Vinci geldt: bij een feestelijke gelegenheid in hun eigen woonplaats 
waar de basisschoolleerlingen vrij voor krijgen is het mogelijk om voor uw kind ook vrij te 
vragen. ( tot een maximum van 1 dag per schooljaar). Via een verlofformulier kan deze dag 
aangevraagd worden.  
 

 Klasbord 

Sinds vorig schooljaar werken we met KLASBORD, een social media tool voor het onderwijs 
die ons enorm goed is bevallen. Klasbord maakt communicatie tussen school en thuis leuk, 
gemakkelijk en veilig. U ontvangt de leukste foto’s, tekstberichten of vragen vanuit de klas 
direct via de Klasbord-app. 
Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De leerkracht bepaalt wie 
de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de 
klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn geaccepteerd. 
Klasbord vervangt hiermee de groepsapp en Facebook. 
Klasbord werkt in een aantal eenvoudige stappen: 
De leerkracht maakt een klas aan op Klasbord en stuurt een uitnodiging naar de 
ouder(s)/verzorger(s). In de uitnodiging staat een unieke klascode. Ook staat er een 
omschrijving hoe je de klas als ouder/verzorger kunt volgen.  

  
I.v.m. AVG (Autoriteit Persoonsgegevens) zijn wij als school verplicht jaarlijks toestemming te 
vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal. U heeft hiervoor een apart schrijven 
ontvangen waarbij u toestemming moet verlenen voor gebruik beeldmateriaal.  
 

Zonder die toestemming mogen wij geen foto’s van uw kind plaatsen!  
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 Informatieavond 16 september 

Eind deze week zullen de uitnodigingen voor de klassikale informatieavond worden meegegeven.  
 
Nieuwsbrieven of uitnodigingen waarbij geen antwoordstrookje zitten, worden via de mail aan u 
verzonden. In dit geval zal er wel een antwoordstrookje bij zitten en wordt de uitnodiging dus op 
papier aan uw kind meegegeven. 

 Driehoeksgesprekken 

Ook dit jaar zullen de collega’s van Da Vinci Berkelland in september de driehoeks-/ 
startgesprekken voeren met ouder(s)/verzorger(s) op school. Het doel van dit gesprek is om 
elkaar beter te leren kennen, maar vooral uw zoon/dochter, onze leerling. Er worden een 
aantal onderwerpen besproken die gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind in de 
thuissituatie en het welbevinden op school. Samen zullen we doelen opstellen waaraan uw 
kind de komende periode wil gaan werken, dit zullen doelen zijn op sociaal emotioneel 
gebied en op didactisch gebied.  
Eind van deze week ontvangt u via de oudergespreksplanner de uitnodiging. Voor nieuwe 
ouders is het goed om ook de ongewenste email even in de gaten te houden. Helaas komt 
deze daar de eerste keer vaak in. Als u zich heeft aangemeld via de link, kunt u het gewenste 
tijdstip aanklikken.  

 Toestemmingsbrief gebruik beeldmateriaal 

Nog enkele ouders hebben de toestemmingsbrief niet ingeleverd. Denkt u er aan om deze 
uiterlijk woensdag a.s. in te leveren? 

 

 
 

 Communicatie/Inloop voor ouder(s)  

Vorig jaar zijn we gestart met een inloopmoment voor ouder(s) om laagdrempelig even de 
school binnen te lopen voor een koffie/thee/vraag/overlegmoment met de 
locatiecoördinator. Ook dit schooljaar plannen we dit weer in om met ouders op 
verschillende momenten in contact te blijven. Afgelopen maandag hebben we de meeste 
ouders al even kort gesproken op de eerste schooldag. Half september spreken wij elkaar op 
de informatieavond. Het eerste inloopuurtje hebben we daarom gepland op donderdag 17 
oktober van 14.15-14.45 uur voor belangstellende ouder(s). Mocht u al eerder vragen 
hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.  
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 Gymschoenen 

De meeste gymspullen van de leerlingen zijn afgelopen week al weer meegegeven naar 
school. Fijn!  De gymspullen zijn nodig op de maandag en dinsdag. Op de vrijdag maken we 
soms gebruik van de gymzaal, de leerlingen hoeven hier hun gymspullen niet voor mee te 
nemen.  

 

Uit de groepen 

We starten dit jaar met een groep van 14 leerlingen uit groep 3 t/m 8. In de pauzes spelen 
we samen op het plein met de middenbouwgroepen van de Diekmaat.  
5 nieuwe leerlingen zijn dit nieuwe schooljaar gestart op Da Vinci Berkelland. We wensen 
Jerm, Kai, Jan, Bram en Madee heel veel plezier op hun nieuwe school.  
 
Deze eerste schoolweek kregen de leerlingen al weer Engels. Normaal wordt Engels op de 
donderdag gegeven in 2 groepjes door een native-speaker Valerie. Valerie verblijft voor haar 
werk de komende maand in het buitenland. De lessen zullen deze periode gegeven worden 
door de Da Vinci collega’s zelf.  
Afgelopen vrijdagmiddag zijn we gestart met de volgende 2 ateliers: Schaken en Latijns. De 
kinderen hebben hun voorkeur door mogen geven en hadden er weer zin in! 

PBS-Positive Behavior Support 

 "Goed gedrag kun je leren", dat is het uitgangspunt van PBS (Positive Behavior Support).  
In de eerste schoolweken starten we de gedragslessen weer op o.a. met behulp van de 
GOUDEN WEKEN. We oefenen met de kinderen wat een goede werkhouding is en hoe je een 
ander kunt vragen om hulp, maar we herhalen bijvoorbeeld ook afspraken over hoe we naar 
de wc gaan. Tijdens het oefenen laten we goede en ook foute voorbeelden zien. Dit is erg 
aansprekend voor de kinderen, en omdat we afsluiten met het goede voorbeeld, is dat 
gewenste gedrag het beeld dat blijft hangen. Wanneer we kinderen op dit gewenste gedrag 
“betrappen”, kunnen ze muntjes verdienen voor de klas. En daar hangt dan een leuke 
groepsbeloning aan vast. We belonen direct en op een positieve manier. Belangrijk is, dat 
het gewenste gedrag duidelijk is: de kinderen weten welk gedrag wij van ze verwachten.  
Op school noemen we regels vaak gedragsverwachtingen. Op de klassikale ouderavond 
hoort u er meer over.  


