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Nieuwsbrief 11         8 mei 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Ouderhulp 
Een aantal ouders, die ons met verschillende activiteiten helpen, stopt er mee aan het 
eind van het schooljaar omdat hun jongste kind van school gaat. Wij vinden het 
belangrijk dat deze activiteiten (luizenmoeders, verkeersouders, schildermoeders 
gebedsouders, etc.) doorgaan. Vandaar dat we middels deze nieuwsbrief nogmaals een 
verzoek tot u richten om ons te helpen. Hieronder staan verschillende oproepen. We 
hopen dat u hierop wilt/kunt reageren. 
 
 
Zending: 
Denkt u eraan dat u maandag zendingsgeld kunt meegeven aan uw kind. De opbrengst 
gaat naar ons sponsorkind van Woord en daad. 
 
Schooltuintjes 
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er door tuinman Vinke tuinperkjes aangelgd. Hij begeleidt 
kleine groepen kinderen bij het planten en onderhouden van deze tuintjes Zo zijn er 
vorige week aardappelen en enkele groenten geplant. (zie foto’s website) 
 
Geboorte  
Anne (uit groep 1a) heeft een zusje gekregen! We feliciteren de familie Schouten met 
de geboorte van Maria Lena en we wensen hen Gods zegen in de opvoeding van hun 
kinderen. 
 
 
Luizenmoeders: 
Voor volgend schooljaar hebben we nieuwe luizenmoeders nodig. Een aantal ouders 
stopt ermee omdat hun jongste kind van school gaat. Dan blijven er nog maar twee 
luizenpluizers over en dat is echt veel te weinig. We hebben minstens vijf mensen 
nodig. Iedere dinsdagmiddag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op 
luizen en neten. Doet u mee? U kunt zich opgeven bij Albert Magré. 
 

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:  
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Gebedsgroep 
Op onze school zijn een aantal ouders die eens in de maand bij elkaar komen om te 
bidden voor de kinderen, leerkrachten en ouders van onze school. We zouden het fijn 
vinden als er een aantal ‘nieuwe’ ouders in deze groep zouden willen plaatsnemen. 
We hopen dat u hieraan gehoor wilt geven, want het is goed om onze zorgen en 
datgene wat op school gebeurt, in het gebed bij de Heer te brengen. U kunt zich 
opgeven bij Gesina Stronkhorst tel. 0577- 411053. 

Verkeersouders 
Ook deze groep ouders organiseert al jaren 
een aantal acties die in het loop van het jaar 
plaatsvinden. In oktober is er de 
fietskeuringsactie en in het voorjaar zijn er 
diverse andere activiteiten zoals: Streetwise 
van de ANWB of het wandelexamen voor de 
groepen 3 en 4. Ieder jaar is er voor groep 5 
een lasergunactie en de dode hoekoefening 
is er voor groep 8. Voor volgend schooljaar 
heeft deze groep ouders versterking nodig 
van minimaal twee personen. Wilt u 
meedoen?  De werkzaamheden zijn te 
overzien en de kinderen hebben leuke en 
vooral leerzame verkeerslessen. U kunt zich 
opgeven bij Albert Magré of bij de leerkracht 
van uw kind. 
 
 

Korfbal 
Het korfbaltoernooi is aanstaande zaterdag 
13 mei (van 8.30 uur– 14.30 uur)op de 
Wiltsangh! U bent van harte welkom om de 
kinderen aan te moedigen. 
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Streetwise 
Op woensdag 17 mei komen de mensen  
van de ANWB het programma ‘Streetwise’  
verzorgen aan alle groepen .U krijgt hierover  
nog meer informatie. De kinderen uit de groepen  
7 en 8 moeten deze dag met hun fiets  
naar school komen.  

Met vriendelijke groeten, 

Personeel Da Costaschool 

 

Agenda: 

  
13 mei: Korfbaltoernooi 
14 mei: Moederdag 
16 mei: Spreekuur 
17 mei: Streetwise 
22 mei; Schoolreis voor groep 3 t/m 7 
24-26 mei: Hemelvaartsvakantie 
29-31 mei: Kamp groep 8 
29 mei-1 juni: Avondvierdaagse 
1 juni: Schoolfotograaf 
5 juni: 2e Pinksterdag 
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