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Nieuwsbrief 15         5 juli 2016 

 
de Da Ik durf het aan 

in de beschutting 

van Uw vleugels 
die elk gevaar weerstaan 

 

Ik durf het aan 
te groeien met U 

stapje voor stapje 
op eigen benen leren staan 

 
Ik durf het aan 

om met Uw hulp 
mijn jonge vleugels 

frank en vrij straks uit te slaan 
 

Ik durf het aan 
omdat ik zeker weet 

dat U mij altijd 
zal blijven gadeslaan 

 
Irma Moekestorm 
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Beste ouder(s), verzorger(s),  

Hierboven ziet u de foto van groep acht. Deze kinderen gaan ons nu verlaten en 
slaan hun vleugels uit naar het Voortgezet Onderwijs.  
Vier kinderen gaan naar het HAVO op het LFC in Elburg, één leerling gaat naar 
Landstede in Zwolle om daar de theoretische leerling te volgen. Negen kinderen 
gaan naar de Veluvine, waarvan er twee naar het HAVO, vijf naar het VMBO, 
theoretsche leerweg, en een leerling naar het VMBO, kaderberoepsgerichte 
leerweg. 
We wensen alle kinderen een hele fijne vakantie, een goede tijd op het VO en 
bovenal Gods zegen toe op hun verder levenspad. 
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Bedankt 
Het is lastig om een ieder persoonlijk te bedanken voor alles waarbij u ons het 
afgelopen jaar hebt geholpen. We lopen dan de kans dat we mensen zouden 
vergeten. We willen langs deze weg iedereen bedanken die op welke manier  
dan ook, ons heeft geholpen in het afgelopen schooljaar. We hopen dat we ook 
volgend jaar weer op jullie mogen rekenen! 
 

De laatste schooldag: de Sing-out!  
Donderdag is de laatste schooldag. We hebben dit jaar opnieuw ervaren dat  
de Heer ons enorm gezegend heeft. Daarom willen we het schooljaar afsluiten  
met een sing-out, om samen Hem te loven en prijzen.  

We willen graag om 13.15uur beginnen. U bent van harte uitgenodigd om er bij 
aanwezig te zijn.  

We sluiten de school voor de kinderen om 15.15 uur!  

 

Jassen, tassen……. 
Elk jaar blijven er flink wat jassen en tassen achter als de kinderen 
de school verlaten voor hun welverdiende vakantie. Deze spullen 
horen niet op school maar bij u thuis! Herinnert u a.u.b. uw kind  eraan   
dat hij/zij  alle spulletjes meeneemt. 

 

Weer naar school. 
Op maandag 22 augustus om 8.30 uur verwachten we de kinderen toch echt  
weer terug op ons schoolplein. We hopen te starten met uitgeruste, 
bruinverbrande, van werklust blakende leerlingen! 

 

Gebedsgroep 
Hierbij willen we aan u een oproep doen om zitting te nemen in de gebedsgroep. 
Iedere maand komt deze groep bijeen om samen te bidden  voor de kinderen  
en de school. U kunt zich opgeven bij school of bij  
mw. Stronkhorst. tel: 0577-411053 
 

Schoolgids / kalender 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u via de mail de schoolgids 
uitgereikt met informatie voor het hele schooljaar. Daarnaast wordt ook de 
kalender (papieren-versie) in een actuele vormgeving aan u uitgereikt. Op dit 
schrijven staan alle activiteiten voor het komende schooljaar vermeld. We hopen 
dat ook deze kalender bij iedereen weer een prominent plaatsje zal krijgen. 
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We wensen u een hele fijne 

vakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

 

Agenda: 
 
7 juli:  Vossenjacht 
7 juli:  ´s Middags sing/out 
8 juli:  Kinderen vrij 
 
22 augustus: Start nieuwe schooljaar 
23 augustus: Luizencontrole 
23 augustus: Opening schooljaar in de  
  Dorpskerk (19.00 uur) 
  De organisatie is in handen van 
  de Da Costaschool 
 
 
 
 

 

  

Schoenmaatjes 
In de periode oktober/november doen we als school weer mee met de actie 
schoenmaatjes. We melden u dit al vast, zodat u hiervoor schoenendozen kunt bewaren! 
 

Omgekeerde gesprekken 
We vinden het belangrijk dat de leerkracht uw kind aan het begin van het schooljaar 
goed leert kennen. Daarom worden de ouders (gr 3 t/m 8) van de kinderen die voor het 
eerst bij een voor hen ‘nieuwe’ leerkracht zitten, begin september uitgenodigd voor een 
gesprek. Eerst wordt er een vragenlijst ingevuld; deze wordt naar school gezonden en 
daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Meer informatie volgt aan het begin 
van het nieuwe cursusjaar. 
 

Gevonden: Bosje sleutels 
Er ligt al geruime tijd een bosje sleutels met een AH-Bonus-kaart te wachten op de 
eigenaar. 
 

Nieuw dak, zonnecollectoren, verlichting en schilderbeurt 
In de vakantie wordt er een nieuw dak op het schoolgebouw geplaatst. Het dakbeschot 
wordt verstevigd en geïsoleerd en er komen nieuwe dakpannen op het dak. In het 
middengedeelte komen inbouw-zonnecollectoren. Ook de verlichting in de klas wordt 
vernieuwd met moderne led-verlichting. In de laatste weken van de vakantie krijgt de 
school een schilderbeurt. 
In het nieuwe schooljaar willen we u meer informatie geven over het gebruik van de 
zonnecollectoren. 
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