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Voor beide afdelingen
Over drie weken lente!
Voor u ligt de nieuwsbrief voor maart en april. Het eerste zonnige weekend hebben
we al gehad en de voorjaarsvakantie is aantocht.
U heeft intussen allemaal het rapport van uw kind ontvangen en de gesprekken
vinden na de vakantie plaats.
De afgelopen periode heeft onze school op verschillende manieren feedback gehad;
de tevredenheidsonderzoeken zijn terug, er is een ouderavond geweest over wensen
en verwachtingen op Regulier en ook binnen
onze organisatie hebben we via een “audit”
veel complimenten mogen ontvangen.
Het was voor ons ontzettend fijn om te lezen
dat u heel tevreden bent over de school.
Daarnaast hebben we goede tips gekregen
waarmee we graag, vol met energie, aan de
slag gaan. Passend bij het seizoen!

Duidelijkheid
Het eerste actiepunt n.a.v. de ouderbetrokkenheid is een feit; meer duidelijkheid door
middel van een kalender, deze vindt u voor het eerst onderaan deze nieuwsbrief.
Ook zullen we duidelijk(er) aangeven welke feestdag ook een vrije dag is.
Zo is Goede Vrijdag een vrije vrijdag voor de kinderen, doordat deze dag grijs
gekleurd is.
Een samenvatting van de eerste bijeenkomst van het partnerschapsteam, dat bijeen
gekomen is na de Wensen en Verwachtingenavond, kunt u lezen in de bijlage bij
deze nieuwsbrief.
Gezonde School
IKC Carrousel is hard op weg een gezonde school te worden. Naast het thema
voeding, hebben we ook voor het thema bewegen gekozen.
Hieronder verstaan we ook het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden.
Gemeente Zevenaar stimuleert en ondersteunt scholen bij het project Jongeren Op

Gezond Gewicht (JOGG). Vanuit dit project zijn we op IKC Carrousel o.a. al gestart
met: meer drinken van water en fruitdagen. Een ander onderdeel vanuit dit project is
het onderzoeken en ontwikkelen van motorische vaardigheden van kinderen op de
basisschool. Om hier onderzoek naar te doen maken we gebruik van een “MQ scan”.
Het afnemen van een MQ-scan is een initiatief van gemeente Zevenaar in
samenwerking met Zevenaar-Fit (diverse zorgprofessionals) en de basisscholen. De
gegevens van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de motorische
vaardigheden van kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar, met als belangrijkste doel een
goede motoriek voor de toekomst te ontwikkelen. Kinderen met een goede motoriek
beleven meer plezier aan sport en bewegen en blijven daardoor ook langer
bewegen. Bovendien heeft een goede motoriek direct invloed op de gezondheid van
kinderen.
Met de gegevens van deze scan kunnen we ons beleid t.a.v. ‘bewegen voor de
jeugd’ aanpassen. Door de scan bij ons op school af te nemen, krijgen wij (en u
ook!) inzicht in het MQ van uw kind. N.a.v. de MQ-score wordt zichtbaar of er sprake
is van een motorische achterstand of juist een motorisch talent en kunnen accenten
in onze lessen bewegingsonderwijs worden gelegd.
Voor deze test wordt u als ouder voor toestemming gevraagd. Dit gaat middels een
aparte mail. Op 15 april wordt de scan afgenomen.
Oudertevredenheidsonderzoek
Het oudertevredenheidsonderzoek is teruggekomen en wij zijn trots op het resultaat,
een mooie 8!
Nadat we de conclusies in de Medezeggenschapsraad hebben besproken, krijgt u de
uitgebreide versie.

Verbouwing
Door ziekte van de wethouder zijn de deadlines
wederom niet gehaald…

Alleen voor de afdeling regulier op de Kardinaal de
Jongstraat
Staking
Op vrijdag 15 maart wordt er wederom gestaakt door het onderwijs.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs
en Onderzoek op 15 maart a.s. een nationale staking in het basis-, middelbaar en
hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie,
steunen de staking. Bij inventarisatie van ons team is individueel gevraagd wie er
gaat staken.
Het resultaat is dat op vrijdag 15 maart groep 7/8 geen les krijgt.

Om misverstanden te voorkomen:
- staken is een individueel recht en ieder bepaalt voor zichzelf om, al dan
niet te gaan staken;
- die dag wordt er geen salaris uitbetaald;
- die dag wordt de desbetreffende groep thuisgelaten om geen extra druk
te leggen op de andere leraren;
- de kinderopvang zorgt eventueel voor opvang voor de kinderen van de
desbetreffende groep wanneer ouders aangeven dat dat noodzakelijk
is.
U kunt doorgeven aan de directie of u hier op vrijdag 15 maart gebruik van wilt
maken.
Ouder kind cafe
Op de Kardinaal de Jongstraat is tweemaal per maand het
ouder-kind café. Te volgen via Facebook!

Anne gaat, Floortje komt….
Per 1 maart gaat Juf Anne van de Meeberg werken op basisschool de Tragellijn in
Lobith. Zij krijgt daar een eigen groep. De werkzaamheden van Anne worden
overgenomen door juf Floortje, die nu op woensdag op de Bizet bij Davinci extra
lessen geeft. Jammer dat je gaat, Anne en welkom Floortje!

Davinci Nieuws
DaVinci Nieuws
Groepsindeling volgend schooljaar
De afgelopen weken hebben we met ons team nagedacht over de groepsindeling
voor het nieuwe schooljaar. Op basis van de aanmeldingen hebben we gekozen voor
de volgende groepsindeling:
DaVinci Alpha:
DaVinci Beta:
DaVinci Gamma:

leerjaar 7/8
leerjaar 6/7
leerjaar 3/4/5

We merken dat er momenteel onrust heerst onder ouders over de groepsindeling van
volgend schooljaar. Er zijn al veel ouders bij leerkrachten geweest met de vraag in
welke klas zijn of haar kind komt. Wij zijn momenteel nog niet bezig met de verdeling

van de huidige groep 6-kinderen. Dit staat pas in april of mei op de planning.
Voorafgaand zijn er eerst observatieweken met de nieuwe leerlingen in de groepen.
Wij begrijpen goed dat het nog enkele maanden duurt voordat er duidelijk is. Laten
we vooral niet vergeten dat het nu februari is en we net over de helft van het
schooljaar zitten. Wij willen jullie vragen om geduld te hebben. Vertrouw erop dat we
met zorg zullen kijken naar de groepsindeling van volgend schooljaar. Mochten er
vragen zijn, dan kun je hiervoor bij de coördinator, Femke Peters terecht. Wij hopen
op jullie begrip.
Veel aanmeldingen voor leerjaar 3
Sinds dit jaar zijn er ontzettend veel aanmeldingen voor leerjaar groep 3
binnengekomen. Het zijn er zelfs zoveel dat deze leerlingen niet allemaal plaatsbaar
zullen zijn komend schooljaar. We zijn ontzettend blij met deze positieve ontwikkeling
en zijn hard aan het nadenken of er mogelijkheden zijn voor de kinderen die we
momenteel niet kunnen plaatsen.
Cadeautje 10-jarig bestaan DaVinci Zevenaar
Aalbers-Wilk sponsort ons al verschillende jaren op programmeervlak. Dit jaar hebben wij van hen, ter ere van ons 10-jarig bestaan,
22 merge cubes en 4 Virtual Reality brillen gekregen. Met
verschillende apps of een VR-bril komt de cube tot leven en kun je
er ontzettend veel gave dingen mee bekijken en onderzoeken. Kijk
maar eens naar een video van ‘meester Sander’ of op de website
mergevr.com.
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