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Nieuwsbrief 7  2016-2017    18 januari 2016 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. We wensen iedereen nogmaals een gezond en gezegend 
2017 toe! In deze nieuwsbrief vragen de volgende dingen de aandacht: 

 

Personeel 

Gretha van der Stege heeft haar werkzaamheden in de groep weer volledig hervat.  

José Zeevat werkt momenteel voor 50%. Ze staat vrijdags voor groep 5. Op de maandag staat 

voorlopig Henk Ockerse voor groep 6/7. We wensen José van harte beterschap.  

 De kleutergroepen zijn vanaf de kerstvakantie opgesplitst in twee kleinere groepen. 

 Laura Beelen is onze nieuwe leerkracht in groep 1b/2b. We wensen haar en de kinderen veel 
succes! 

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 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. 

 

Toetsweken 
In deze weken worden ‘s morgens de (cito)-toetsen voor lezen, taal en rekenen afgenomen. 
In alle groepen worden deze toetsen afgenomen door de groepsleerkrachten. 
 

Schoolschoonmaak 
Op maandag 23 januari is er de halfjaarlijkse schoonmaakmiddag/avond. We willen u hierbij 
vragen deze middag of avond vrij te houden. We hopen en rekenen op uw komst om ons een 
paar uurtjes mee te helpen. Het gaat in eerste instantie om het schoonmaken van de bijruimtes. 
Bij voldoende opgave zullen de lokalen ook extra worden schoongemaakt. 
 

 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


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

  

 

 
 
 

Zending 
 De opbrengst van de collecte van de Kerstviering  
was € 330,00. Dit geld zal worden overgemaakt naar Stichting 
Philadelphia Namibië. De stichting heeft als algemeen doel om 
de levenskwaliteit van weeskinderen en kwetsbare kinderen te 
verbeteren.  
 Iedere maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. 
Het blijkt dat de laatste paar maanden erg weinig geld binnen 
komt. Slechts een  paar kinderen nemen zendingsgeld mee! We 
willen er daarom langs deze weg nog eens aandacht voor 
vragen. Het is ons aller veantwoordelijkheid om er ook te zijn 
voor mensen die het minder hebben dan wij.  
We sparen de komende tijd voor ons adoptiekind van de 
stichting Woord en daad. Spaart u mee?  
 

Profilering:   
We hebben vorig jaar een filmpje gemaakt over onze nieuwe manier van werken. Deze video 
staat op onze site: www.dacostaschool.net en laat zien hoe we inhoud geven aan ons onderwijs 
aan de kinderen. We nodigen u van harte uit om deze video te bekijken. Wilt u dit filmpje ook 
delen op diverse social media?  We willen zo inhoud geven aan gepersonaliseerd onderwijs. De 
kinderen werken met behulp van tablets op eigen niveau. Veel kijkplezier gewenst! 
Natuurlijk staat er ook veel andere informatie op onze site, zoals bijvoorbeeld de digitale 
schoolgids. Op de blogpagina’s van de groepen vindt u veel actuele informatie en foto’s van 
activiteiten die plaats hebben gevonden. 
Zoals u misschien al wel hebt opgemerkt is ons schoollogo veranderd en aangepast aan ons 
onderwijs. De Da Costaschool  is een christelijke school met een ‘DOEL’.  De letters van het 
woordje ‘DOEL’ staan voor doelgericht, ontdekkend en evaluerend leren. Zo streven we ernaar 
dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zowel op didactisch als sociaal 
emotioneel gebied. 
Ook willen we ons profileren op wetenschap en technologie.(W&T) Ook hierover staat 
informatie op onze website. Dit jaar proberen we hier schoolbreed nog meer aandacht aan te 
geven door W & T te integreren in andere vakgebieden als rekenen en taal. Het ontdekkend en 
ontwerpend leren hopen we hierbij te stimuleren. In de bijlage vindt u een folder hierover!! 
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