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Nieuwsbrief 6  2016-2017    13 december 2016 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

 
 

U leest alweer de laatste nieuwsbrief van 2016.  

Graag willen we u hierbij alvast gezegende             

 Kerstdagen en een voorspoedig 2017 toewensen! 
    

 Kerstfeestviering 

Dit jaar houden we het Kerstfeest in de Driestwegkerk op donderdag 22 december.  
Morgen ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
Tijdens de viering zitten alle kinderen per groep bij elkaar voor in de kerk. Ook de kinderen van 
groep 1 en 2 kunnen gewoon voor in de kerk worden gebracht.  
’s Avonds willen we u verzoeken tijdens de viering geen foto’s te maken. Hiervoor wordt 
gezorgd. U kunt de foto’s dan bekijken en downloaden vanaf onze site. Wilt u uw kind van te 
voren even naar het toilet laten gaan. De collecte gaat naar project van “Stichting 
Philadelphia”. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen vrijdag 23 december tussen 8.30 uur 
en 9.30 uur op school komen. 
 
Vrijdag 23 december zijn de kinderen om 11.00 uur vrij. 
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Personeel 

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

kerstvakantie weer volledig is hersteld. Hierbij willen we Erna Kiers en Lida Liefers van 

harte bedanken voor het vele werk wat ze voor de kinderen van groep 3 en 4 hebben verricht. 

Hieronder leest u een schrijven van Erna! 

 

Ouders , collega’s en kinderen van groep 3 en 4 

Vanaf de zomervakantie heb ik met veel plezier les mogen geven aan de kinderen van groep 

3 en later aan groep 3 en 4. Ik heb van dit werk, de collegialiteit en bovenal van de kinderen 

genoten. Elke dag een nieuwe kans om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ik kijk in 

dankbaarheid terug op deze fijne tijd. Tot spijt van alle betrokkenen biedt de nieuwe 

wetgeving, de WWZ, op dit moment, geen mogelijkheid om mijn werk binnen het CNS voort 

te zetten. In de overtuiging dat God mijn leven leidt zie ik uit naar nieuw 

toekomstperspectief.  Ik wens jullie allen Gods zegen en een  liefdevol 2017 toe. 

Tot ziens, 

Erna Kiers. 

 

Na de vakantie is groep1/2 gesplitst in twee groepen. We wensen Laura Beelen en de 

kinderen veel succes en plezier in hun nieuwe groep. 

Hieronder stelt Laura zich aan u voor: 

Ik ben Laura Beelen, 22 jaar en ik woon in Nunspeet. Ik houd veel van lezen en creatief bezig 
zijn. Na de kerstvakantie start ik de nieuwe kleutergroep. Groep 1/2b. Ik ben er op 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en op woensdag één keer in de twee weken.  Ik heb er 
veel zin in en hoop dat ik een fijne tijd mag hebben op deze school.  
 
Hartelijke groeten,  
 
Laura Beelen  
 
 
 
Het is nog niet duidelijk of José Zeevat na de vakantie haar werkzaamheden (volledig) kan 

hervatten. We wensen haar van harte beterschap.  

 

 

 

  

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


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

  
 

 

Inschrijfavond/ open morgen 

Maandag 30 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op veel 
inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te 
sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?  
 
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven” 
 (tussen 9 en half 12). Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2017-2018 (of eerder) 4 jaar 
worden. Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het Burger 
Service Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te maken. 
 

 

Parkeren 
We willen u nogmaals vragen om uw auto niet te parkeren voor de ingang van het hek aan de 
Eeckelhagen om uw kind(eren) uit te laten. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties. Het is 
veelal druk rond het tijdstip dat de school gaat beginnen en kindere steken ‘zomaar’ over. 
Wilt u hier rekening mee  houden. 

 

In gesprek met de leerkracht van uw kind… 
Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken buiten de spreekuurtijden om, wilt u dit dan 
indien mogelijk na schooltijd doen. Sommigen komen vlak voor schooltijd of om half negen. 
Dit werkt niet, aangezien de verantwoording van de leerkracht dan bij de kinderen ligt en de 
lessen beginnen.  
  

Agenda     
   
22 dec: Kerstfeestviering (19.00 uur) 
23 dec: 11.00 uur kinderen vrij  
9 januari: Eerste schooldag van 2017 
10 januari:  Luizencontrole 
23 januari: Schoolschoonmaak 
30 januari:  Aanmeldingsavond 

  

  

Het team van de  
Da Costaschool wenst u gezegende kerstdagen 

en een goed en gezond 2017!  
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