
   Postbus 89, 8070AB, Nunspeet, tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl  website: dacostaschool.net

  

 

 

  

Nieuwsbrief 1  2016-2017    23 augustus 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

De scholen zijn weer begonnen 
Na zo’ n heerlijke lange vakantie is het weer goed om collega’s, kinderen en ouders te 
ontmoeten. We hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar! 
Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: zou de nieuwe juf 
meevallen? Is die nieuwe meester streng? Zal het moeilijk zijn in de nieuwe groep? 
De juffen en meesters doen hun uiterste best om de kinderen zo snel mogelijk te laten 
wennen aan hun nieuwe situatie. We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind 
zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of zorgen zijn, schroom niet en kom 
even praten. Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken.  
Het dak van de school is in de vakantie gerenoveerd. Verder zijn er zijn zonnecollectoren 
aangebracht en is er in iedere ruimte in school nieuwe ledverlichting geplaatst.  
Verderop leest u hierover meer informatie. 
In week 35 zal de school een schilderbeurt krijgen. 
 

Welkom 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heten we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte 
welkom. Iris Juffer, Anne Schouten, Enriquo Jakobs en Ruben de Wit zijn onze nieuwe 
leerlingen in groep 1a/2a. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school. 
 

Openingsdienst 
Vanavond is de jaarlijkse openingsdienst in de Dorpskerk (PKN); aanvang 19.00 uur voor 
alle kinderen en ouders van de CNS-scholen. U bent van harte welkom! 
Onze school mag dit jaar de viering verzorgen! 
 

Uw gegevens 
Bij aanmelding heeft u aan ons uw gegevens verstrekt.  
Is er iets in veranderd, (adres, mobiele) telefoon, e-mail etc.) of heeft u  een 
andere noodopvang, geeft u dat dan even schriftelijk of per e-mail door?  
U kunt uw gegevens mailen naar: dacostaschool@cnsnunspeet.nl 

 

Gefeliciteerd 
Hierbij feliciteren wij de familie van den Hardenberg. Lysanne en Roselyn hebben op 18 
augustus een een broertje gekregen. Hij heet Ivar Aäron.  
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Fietsen 
De kinderen van groep 8 mogen hun fiets neerzetten op het extra stukje plein bij de 
ingang van de school (Da Costastraat). 
De overige leerlingen kunnen hun fiets in het fietsenhok op het plein plaatsen. Het 
overdekte fietsenhok is bestemd voor de leerkrachten, bezoekende ouders e.d.  
Het is de bedoeling dat kinderen alleen in het fietsenhok komen om hun fiets neer te 
zetten of op te halen. Leerlingen die binnen de “fietsgrenzen” wonen, roepen we op om 
de fiets thuis te laten. Mocht het nodig zijn om de fiets mee te nemen, laat dat dan even 
weten aan de leerkracht.  
De kinderen uit de groep 6, 7 en 8 mogen met de fiets naar school komen als ze op die 
dag gym hebben. Met de leerkracht wordt afgesproken waar de fietsen kunnen worden 
neergezet. 

 

Groep 3/4, 
Juf Gretha van der Stege is herstellende van haar operatie. Zij kan de eerste weken nog 
niet werken, maar is dagelijks (di t/m vr) wel een paar uur op therapeutische basis 
aanwezig. 
Op de maandag geeft Lida Liefers les aan groep 3/4. Lida geeft verder les op de dinsdag 
en vrijdag aan groep 3. Juf Erna Kiers geeft les aan groep 3 op de woensdag en 
donderdag. 
Tot en met de herfstvakantie geeft meester Henk Ockerse les aan groep 4. (di t/m vr) 
Groep 4 zit dan in een speciaal voor hen ingericht lokaal (naast het keukentje) 
 
 

Luizencontrole 

Vanmiddag (23 augustus) vindt er een luizencontrole plaats door de luizenmoeders. We 
willen u vragen om het haar van uw dochter niet in te vlechten. 
 

Gym- en zwemtijden 
Groep 5 en 6 gaan op woensdagochtend zwemmen in de Brake. 
Dat betekent dat deze twee groepen maar één keer gymmen 
Gymtijden: 
Maandagmidddag: groep 3/4, groep 7 en groep 8 
Vrijdagochtend: groep 3/4, groep 5, groep 6/7 en groep 8 
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 Da Costa eerste stroomneutrale school van Nunspeet 
  
Trots kunnen we jullie vertellen dat onze school in de zomervakantie stroomneutraal is 
gemaakt. Er liggen nu maar liefst 58 zonnepanelen op ons dak! In zonnepanelen zitten 
zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Een zonnepaneel heeft een oppervlakte van 
ongeveer 1 m². Om een gemiddeld huis van stroom te voorzien heb je 14 zonnepanelen 
nodig. Bij ons op school liggen er nu dus 58. Zoveel panelen zijn nodig om al onze stroom op 
te wekken! 
  
Zuinige lampen 
Maar met het opwekken van zonnestroom zijn we er nog niet. We willen ook bewuster 
omgaan met ons elektriciteitsverbruik. Daarom is al onze reguliere verlichting vervangen door 
zuinige ledlampen. 
Door de ledverlichting en zonnepanelen bespaart de Da Costaschool elk jaar 10.723 kg CO2. 
Als we niet zouden verduurzamen, maar wel deze CO2 uitstoot wilden compenseren, hadden 
we 536 volwassen eiken moeten planten. Dat is genoeg om 2 voetbalvelden mee te vullen! 
Hoeveel stroom we precies opwekken kunnen we nu live zien op een scherm dat in de school 
is gehangen. Binnenkort kunnen we daarop ook zien hoeveel stroom we verbruiken. 
  
Krijgen we ook stroom als de zon niet schijnt? 
Jazeker! De zonnepanelen werken op daglicht. Dus ook bij bewolking wekken de panelen 
stroom op. In de zomer wekken de panelen meer op dan we gebruiken. Deze extra stroom 
leveren we aan het elektriciteitsnet. ’s Avonds werken de panelen niet. Dan krijgen we 
stroom van het elektriciteitsnet. De hoeveelheid stroom die we leveren aan het 
elektriciteitsnet is evenveel als de hoeveelheid stroom die we ontvangen. Dit betekent dat 
onze school ‘stroomneutraal’ is! Uiteraard gaan we dit vieren, en wel op dinsdag 20 
september. Meer informatie volgt binnenkort. 
 

Agenda: 
 
23 aug: Openingsdienst (19.00 uur) 
   Dorpskerk 
6 sep:   Omgekeerde oudergesprekken  
   (gr 3-8) 
15 sep: Informatieavond 
20 sep: ’s Middags energiefeest  
21 sep: schoolfeest 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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Overig Nieuws: 

Molen de Duif 
  

  

Hiep hiep hoera voor molen De Duif! 

  

Onze mooie molen De Duif in Nunspeet is jarig, hij is dit jaar 130 jaar, oud he?   

Dat willen we vieren op open monumentendag op zaterdag 10 september 2016 as.  

We willen dat vieren met alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Nunspeet. 
  

We willen graag dat jullie een mooi schilderij maken van onze molen op die dag.  

We maken er een wedstrijd van met leuke prijsjes.   

Degene die de hoofdprijs wint mag ook nog met zijn of haar hele klas de molen komen 
bezoeken, waar de molenaar dan van alles over molen De Duif gaat vertellen.   

Alle materialen zoals doek, verf en penselen zijn bij de molen aanwezig, dus laat zien 

wat je kan! 

 En natuurlijk, wie jarig is trakteert, dus op 10 september is er voor jullie ook limonade 

en wat lekkers na al dat harde werken.  

Doe jij ook mee? Kom dan op 10 september as. naar molen De Duif, Molenweg 91 in 
Nunspeet dan maken we er samen een kleurig feestje van!  
  

Deelname is gratis! 

Gert Ponsteen 

Bestuurslid communicatie/pr en website 

www.molendeduif.nl 
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