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Nieuwsbrief 8           6 januari 2016 

Aanmeldingsavond 

  

 Profilering 

We hebben 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? 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. 

 

Wordt uw kind in het schooljaar 2016-2017 (of eerder) 4 jaar oud, dan is er op 
maandagavond 25 januari de gelegenheid om uw kind aan te melden. Dit kan tussen 
19.00 en 20.00 uur. Denkt u aan een document waarop het Burgerservicenummer 
van uw kind staat? (bijv. pasje van de zorgverzekering). Wij zijn verplicht om hier een 
kopie van te maken. 
Er worden enkele advertenties geplaatst in de kranten en ook hangen we posters op. 
Toch doen we ook een beroep op u om dit door te geven aan buren / bekenden 
waarvan u weet dat die hun kind bij ons willen aanmelden. 
Maandag 25 januari is er een open dag voor ‘nieuwe’ ouders.  
Zij kunnen dan de school ‘in bedrijf’ zien. Van harte welkom! 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. We wensen 
iedereen een gezond en gezegend 2016 toe!  
In deze nieuwsbrief vragen de volgende dingen de 
aandacht:  
 

mailto:dacostanunspeet@xs4all.nl
http://www.dacostaschool.net/


   Postbus 89, 8070AB, Nunspeet, tel: 0341-253637, email: dacostanunspeet@xs4all.nl   website: dacostaschool.net 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda: 
 
18 januari:  Schoolschoonmaak 
25 januari:  Aanmeldingsavond 
2 februari:  De kinderen krijgen hun  
   observatiekaart of rapport  
   mee 
9 februari:  Spreekuur (uitnodiging volgt 
   later) 
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Op 18 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 instaties om het 
schoonmaken van de bijruimtes. Bij 
voldoende opgave zullen de lokalen ook  
extra worden schoongemaakt 
 

Schoolschoonmaak 

Aan het begin van dit kalenderjaar willen 
we Celia Stronkhorst, Lize Speelziek, Lynn 
Schreur en Tim Duits van harte welkom 
heten bij ons op school. Zij zijn vanaf 
december en/of januari bij ons op school 
gekomen. We hopen dat jullie snel zullen 
wennen en wensen jullie een fijne tijd bij 
ons op de Da Costaschool. 

 

Welkom 

Leerplicht en verlof 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de 
school moet bezoeken als er onderwijs 
wordt gegeven. Leerlingen mogen dus 
nooit zomaar van school wegblijven. In een 
aantal gevallen is er echter een 
uitzondering op de regel mogelijk. In de 
andere bijlage staat hierover meer 
informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

 

Toetsweken 
 

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