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Nieuwsbrief 13         18 mei 2016 

maart 2016 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

Studiedagen 2016-2017  

In verband met studiedagen van het personeel zijn de kinderen vrij op : 
maandag 24 oktober 2016 en maandag 6 maart 2017 
Ook op volgende middagen zijn de kinderen vrij i.v.m. cursussen voor van het personeel:  
donderdagmiddag 8 december 2016 en donderdagmiddag 13 april 2017 
 

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems: 
 

Welkom 
Hierbij willen we, Lindsey de Zwaan uit groep 1 van harte welkom heten op onze school.  We 
hopen dat je snel zult wennen en dat je het fijn zult hebben op onze school. 
 

Studiemiddag personeel 
Maandagmiddag 23 mei a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel. 
 

 

Schoolfotograaf: 
 

Donderdag 2 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s kunt u later via een code via internet 
bestellen. Er zullen individuele en groepsfoto’s gemaakt worden 
 
We laten ‘s middags onder lestijd de familiefoto’s maken. De oudere leerlingen zullen dan hun 
broertjes en/of zusjes ophalen. Groep voor groep, zodat de rij kort blijft en er niet veel lestijd 
verloren gaat. Het geheel zal begeleid worden door iemand die ambulant is (directeur of ib-er). 
 
Als u met een jonger broertje/ zusje wilt komen zodat het hele gezin erop staat, dan dient u dit 
door te geven. Dit omdat we dan rekening kunnen houden met het aantal. (en de rest onder 
schooltijd al op de foto zetten) U kunt zich opgeven via de e-mail 
dacostaschool@cnsnunspeet.nl Deze foto’s worden tussen de middag gemaakt. (vanaf 12.00 
uur). Als uw kinderen in de middagpauze op de foto gaan, bestaat de mogelijkheid dat u nogal 
lang moet wachten. Met jongere broertjes en zusjes is niet aan te geven hoelang het duurt om 
de foto’s te maken. We vragen om begrip hiervoor. (misschien iets om brood mee te nemen 
en met de kinderen op school te eten?) 
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Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

 

Agenda: 
 
21 mei:  korfbaltoernooi 
23 mei:  ‘s middags kinderen vrij i.v.m. 
  teamcursus 
23 - 26 mei:  avondvierdaagse 
25 - 27 mei:  kamp groep 8 
29 mei:  themadienst 
30 mei:  schoolreis groep 3 – 7 
2 juni:   schoolfotograaf 
9 juni:   schoolreis groep 1 en 2 

 
  

Vrije dag kinderen 
Alvast even een reminder: Maandag 4 juli zijn de kinderen vrij.  
De leerkrachten houden zich dan bezig met afrondende werkzaamheden als 
schoonmaak e.d. Ook zullen er dan overgangsbesprekingen gehouden worden. 
Deze datum stond al gepland (zie kalender 2015-2016) 
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