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Nieuwsbrief 11         15 maart 2016 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Pasen – Halleluja! ‘Lof zij het lam’  
 
Onze school heet de Da Costaschool en is vernoemd 
naar Isaäc da Costa. Hij leefde in de 19e eeuw (1798 -
1860) Hij heeft vanuit zijn geloof in Jezus Christus zich 
jarenlang ingezet voor de vrijheid van het christelijk 
onderwijs. Ook heeft hij veel gedichten en liederen 
geschreven. 
In het liedboek voor de kerken staat een gezang van 
hem dat we graag met u delen: 
 

Halleluja! Lof zij het lam, 

die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 

die dood geweest is,  – en Hij leeft; 

die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 

 
Aanbidt de vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 

Van zijn gemeenschap, zijn gena, 

Zijn liefd’ en trouw, halleluja, 
Zal ons geen schepsel scheiden. 

 
 

 

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:  
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Studiedagen personeel 
Per jaar zijn er zo’n zes tot acht dagdelen (3 à 4 dagen) dat de 
kinderen buiten de reguliere vakanties om vrij zijn. Dit in verband 
met cursussen voor het personeel. Deze dagen worden op 
wisselende dagen gehouden. Indien mogelijk proberen we hele 
cursusdagen te plannen aansluitend voor of na een vakantie. 
Cursusmiddagen vinden meestal plaats op een dinsdag- of een 
donderdagmiddag. We proberen deze data voorafgaand aan het 
schooljaar gepland te hebben, zodat u van te voren weet wanneer 
de kinderen vrij zijn. 

Paasviering 

Donderdag 24 maart wordt er 
vanaf 19.00 uur de 
Paasviering gehouden in de 
Opstandingskerk! U bent van 
harte welkom!  
 
                                                            

Nieuwe leerling 
Vanaf vorige week zit Myra 
Hoegen-Dijkhof in groep 1/2. 
Deze week komt ook Mila 
Fidder bij ons op school, in 
dezelfde groep. Fijn dat jullie 
er zijn. Welkom! We hopen 
dat jullie je snel thuis zult 
voelen bij ons op school. 
 

Oefenen Paasviering / kinderen brengen 
Op donderdagmiddag 24 maart willen we ’s middags de paasviering 
gaan oefenen in de kerk. We willen u vragen de kinderen  
(groep 1 t/m 4) deze middag om 13.10 uur naar de kerk te brengen. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan gewoon naar school en lopen 
‘s middags met hun leerkracht naar de kerk om te oefenen. 
 
 

                                                       

Onderwijskundige ontwikkelingen 
Dit schooljaar hebben we ons zijn 
georiënteerd op een nieuwe 
geschiedenismethode 
voor de groepen 3 t/m 8. De keuze is 
gevallen op de methode ‘Wijzer 
Geschiedenis’ van uitgeverij Noordhoff 
 

Gefeliteerd 
Isabella Baartman uit groep 2 heeft een 
zusje gekregen. Zij heet Lia. Hierbij willen 
we de familie Baartman van harte 
feliciteren.  
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Groep 5 gaat de snelheid 

controleren. 
 
De kinderen van groep 5 gaan 
woensdag 23 maart de snelheid 
controleren op de Jan Topweg 
samen met de politie van 
Nunspeet. De automobilisten die te 
hard rijden, krijgen dan een rode 
kaart van hen. Wij hopen 
natuurlijk dat de rode kaarten in 
de zak kunnen blijven. Of de 
kinderen van groep 5 daar ook zo 
over denken, daar zijn we niet 
helemaal zeker van.  
                                                         
 

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. 

                                                            

Schoolfruit 

 

Deze week krijgen de kinderen 
op: 
woensdag: een komkommer 
donderdag: een waspeen 
vrijdag:  een appel 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april vinden er  
’s ochtends op school allerlei 
activiteiten plaats. We beginnen 
de dag door samen te ontbijten. 
Hierna zullen de kinderen 
spelletjes op het plein of in de 
gymzaal gaan doen. Groep 7 en 8 
hebben ‘s middags sport-
activiteiten op de Wiltsangh in 
Nunspeet.                                               

Oproep schildermoeders 

 
Hierbij doen we een dringende 
oproep voor schildermoeders. Een 
aantal keren per jaar worden de 
ramen beschilderd. Dat geeft echt 
een geweldig effect. Er wordt 
gewerkt met mallen dus u hoeft 
geen vaste tekenhand te hebben 
Helpt u mee! Ook al is het maar 
voor een middag….  U kunt zich 
opgeven bij mw. Greetje van den 
Nagel, tel 0341-266858. 
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Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

 

Studiedagpersoneel 
 

Op 29 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel 
 
Sinds 1 augustus 2014 heeft ‘passend onderwijs’ zijn intrede gedaan in het 
onderwijs. Passend onderwijs is de naam voor een nieuwe manier waarop 
onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Het gaat er om wat een kind nodig heeft en niet wat hij heeft 
(probleem). Vragen die de leerkracht continu stelt zijn: Wat wordt al geboden 
en wat zou ik nog meer kunnen bieden? De complete afstemming van de 
aanpak van de leerkracht is op de onderwijsbehoeften van de leerling gericht. In 
de afgelopen jaren hebben we hier als team al cursussen over gevolgd. Ook de 
komende jaren gaan we daar mee door!  
 
De volgende items komen tijdens de huidige cursus aan de orde: 

 Hoe breng ik systematiek van de alle ondersteuningsbehoeften die in een 

groep aanwezig zijn nu in kaart. We werken daarbij met zogenaamde 

groepsplannen waarin duidelijk verwoord staat hoe er wordt gewerkt en 

welke (groepjes) kinderen welke ondersteuning krijgen. Daarbij staan de 

gestelde doelen centraal.  

 Een ander item betreft de samenwerking tussen leerkracht, intern 

begeleider, ouders en leerling. Ouders en leerlingen worden vanaf het 

begin van het proces meegenomen. . 

 Daarbij is het belangrijk om uit te gaan van het positieve kanten/aspecten 

van het kind! Het kind voelt zich dan ‘veiliger’ en komt zo beter tot leren. 

 Agenda: 
 
22 maart: Spreekuur 
23 maart Lasergunactie voor groep 5 
24 maart Paasviering in de   
   Opstandingskerk om   
   19.00uur 
25 maart Goede Vrijdag (vrij) 
28 maart 2e Paasdag 
29 maart Kinderen vrij i.v.m. cursus 
   voor het personeel 
5 april  Wandelexamen  
   groep 3 en 4 
7 april:   Theoretisch verkeersexamen  

13 april:  Voetbaltoernooi 
Juffendag (groep 1 en 2) 
 

Laatste schooldag  

De laatste schooldag van dit 
schooljaar is donderdag 7 juli 
(15.15 uur). Op het 
jaarrooster/kalender staat 
abusievelijk vrijdag 8 juli Dat is 
onjuist! Op vrijdag 8 juli zijn de 
kinderen vrij! 
 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


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

  

 

 
 

Nieuw  
 

Triple P voor ouders van tieners 

 
Heeft u dat nou ook als ouder, dat u zich al druk maakt over het nieuwe 
schooljaar, wanneer uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat en 
er allemaal verleidingen om de hoek komen kijken?  
Heeft u dat nou ook als ouder, dat u zich afvraagt hoe u uw tiener 
verantwoordelijkheid moet bijbrengen zonder dat u daarover steeds in een 
discussie terecht komt?  
Vraagt u zich ook wel eens af hoe u anders kan omgaan met de emotionele 
buien van uw tiener?  
Vraagt u zich af ….  
 

…  dan kan een training Positief Opvoeden (TripleP) iets voor u 
zijn! 
 
Positief Opvoeden biedt ouders vaardigheden om hun tieners te helpen om te 
gaan met de veranderingen en de druk die bij het groot worden horen. Zoals 
anders omgaan met het gedrag van uw tiener, zodat de sfeer in huis beter 
wordt. Zoals handvatten voor duidelijke regels stellen en afspraken maken 
waar iedereen zich aan houdt. Zo kunt u meer genieten van elkaar en van het 
opvoeden.  
De Triple P training wordt gegeven aan een groep ouders bij wie soortgelijke 
vragen spelen. Zo is er volop de mogelijkheid om met elkaar en van elkaar te 
leren.  
De Triple P training wordt gehouden van 19:30 tot 21:30 uur op 5, 12, 19, 26 
april en 3 en 24 mei in de gemeente Oldebroek. De locatie wordt op een later 
tijdstip bekend. 
U kunt zich opgeven bij Anita Cambier van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Oldebroek:  
 
06-13967684 of a.cambier@cjgoldebroek.nl  
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