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Nieuwsbrief 5  2016-2017    24 november 2016 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 

Cursusdag personeel 
Op donderdag 8 december zijn de  kinderen de hele dag vrij i.v.m. een cursusdag voor het 

personeel  

 

Actie schoenendoos 
Vorige week hebben we 125 schoenendozen weg mogen brengen naar stichting De 

Samaritaan. Voor actuele informatie kunt u terecht op www.actie4kids.org 

 

Spaaractie Jumbo 
Er is voor ruim € 1270,00 gespaard. Fantastisch! Hierbij willen we de kinderen van groep 8 

en de ouderraad bedanken voor het invoeren van al die bonnetjes op internet. Wat een 

klus!! Intussen hebben we een bestelling gedaan. Voor iedere  groep is er iets leuks 

besteld. Voor de kleuters een mooie nieuwe driewieler voor op het schoolplein, nieuwe 

zandvormpjes voor in de zandbak en een mooie garage (voor binnen). Voor de overige 

groepen hebben we ingespeeld op onze profilering (technologie en wetenschap) Voor groep 

3 en 4 komt speciaal bouwmateriaal waar de kinderen van alles van kunnen maken en voor 

de groepen 5 t/m 8 KNEX-materiaal, zodat een hele groep daar mee kan werken. Verder 

zijn er nog een paar basketballen besteld voor de baskets die aan de muur hangen. 

Iedereen die mee heeft gespaard: nogmaals hartelijk bedankt! 

 

Sinterklaasfeest 
Maandagochtend 5 december om  8.45 uur hopen we Sint te ontmoeten. Samen met zijn 

Pieten brengt hij dan een bezoek aan onze school. Na het ontvangst op het schoolplein zal 

het gezelschap iedere groep met een bezoek vereren. 

Hierbij willen we de ouders bedanken die ons hebben geholpen met het versieren van de 

klassen. 

 

Geboorte 
Hierbij feliciteren we de familie van Asselt met de geboorte van Roël. Roël is het jongste 

broertje van Maji uit groep 1.  

 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl
http://www.actie4kids.org/


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

  
 

 

Oproep luizenmoeder/vader 

Na iedere vakantie worden de kinderen dinsdagmiddags op luizen gecontroleerd. 

We willen hierbij een oproep doen om ons hierbij te helpen.  Het gaat de laatste tijd erg 

goed en dat heeft o.a. te maken met het goede preventieve werk van de luizenmoeders. 

We kunnen wel wat extra handen gebruiken! Wilt u ons meehelpen! U kunt zich opgeven bij 

mw. A. Drost. Tel: 0341-257484 
 

Oproep overblijfouder 
Hierbij willen we u een dringende oproep doen om ons mee te helpen met het overblijven. 

Vooral op de dinsdag en de donderdag komen we handen te kort. We hopen dat u ons van 

12.00 uur tot 13.00 uur kunt en wilt helpen. Er staat een vergoeding tegenover. Voor meer 

informatie en voor opgave kunt u mw. Diana Vos, tel: 261854 benaderen.  

Haar emailadres is: rsvos72@live.nl 
 

Twee kleutergroepen 
In groep 1/2 zitten na de kerstvakantie ruim 30 kinderen. Om tegemoet te komen aan het 

onderwijs aan de kleuters gaan we na de Kerstvakantie groep 1/2 splitsen in twee  

groepen.  Laura Beelen zal op de maandag t/m vrijdag les geven aan deze groep. Beertje 

Vinke zal eens in de veertien dagen op woensdag aan deze groep lesgeven.  
 

Welkom nieuwe leerlingen 
Hierbij heten we Seb Karsemeyer van harte welkom. Seb is ingestroomd in groep 1. We 

hopen dat je snel zult wennen bij ons op school en wensen je veel plezier !  

 

Personeel 
De revalidatie van Gretha van der Stege verloopt voorspoedig. We hopen dat Gretha na de 

kerstvakantie weer volledig is hersteld.  

José Zeevat is tot en met de kerstvakantie afwezig. José heeft fibromyalgie en heeft 

rust voorgeschreven gekregen van de arts. We hopen tijdig vervanging te kunnen regelen. 

  

 

Agenda      Met vriendelijke groet, 

29 nov:  Spreekuur    personeel Da Costaschool 
5 dec:  Sinterklaasfeest 
8 dec:  Teamscholing (kinderen vrij)   
22 dec: Kerstfeestviering in Opstandingskerk 
23 dec: 11.00 uur kinderen vrij (Kerstvakantie)  
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