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De scholen zijn weer begonnen 
Na zo’ n heerlijke lange vakantie is het weer goed om collega’s, kinderen en ouders te 
ontmoeten. We hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar! 
We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied 
vragen of zorgen zijn, schroom niet en kom even praten. Dit geldt natuurlijk ook voor andere 
zaken 
 
 
Openingsdienst 
Morgenavond is de jaarlijkse openingsdienst in de Dorpskerk (PKN); aanvang 18.45 uur voor alle kinderen 
en ouders van de CNS-scholen. U bent van harte welkom! 
 
Uw gegevens 
Bij aanmelding heeft u aan ons uw gegevens verstrekt.  
Is er iets in veranderd, (adres, mobiele) telefoon, e-mail etc.) of heeft u  een andere 
noodopvang, geeft u dat dan even schriftelijk of per e-mail door. 
 
Gym 
We merken op dat er best veel kinderen zijn die geen of geen passende gymschoenen hebben. Ook 
ontbreken soms gymkleren. We verwachten dat elk kind deze heeft. Op school blijven soms erg lang 
gymtassen hangen. In verband met hygiëne verwachten we dat u de gymkleren regelmatig wast. De 
kleuters hoeven alleen gymschoenen mee te nemen. 
 
Gymtijden: voor de groepen 3, 4/5, 6/7 en 7/8 
maandagmiddag en vrijdagochtend! 
 
Schoolgids en schoolkalender 2015-2016 
Vandaag heeft u de  nieuwe schoolkalender met geplande activiteiten ontvangen. De schoolgids ontvangt 
u dit jaar per mail. Beide bewaardocumenten hebben dit schooljaar de zelfde ‘uitstraling’ gekregen. In 
de schoolgids staat allerlei informatie over school. We proberen ons zoveel mogelijk aan de data van de 
kalender te houden.  
 
Brochures  
De komende tijd ontvangt u naast de schoolgids en kalender ook verschillende brochures, waarbij u 
tijdschriften en boeken kunt bestellen. Wij weten niet altijd wat de inhoud van deze boeken en 
tijdschriften is. Wij zijn slechts een doorgeefluik. Toch willen we het u niet onthouden. Beoordeelt u zelf of 
het iets is voor uw kind(eren). Voor de duidelijkheid, u gaat een contract aan met de betreffende uitgever 
en niet met ons als school. 
 
 
Kennismakingsavond 
Alvast een voorafkondiging voor de kennismakingsavond. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 15 
september. U kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind en u krijgt dan informatie 
over de nieuwe groep.  
Ook vindt er dan in de gemeenschapsruimte een uitstalling van gevonden voorwerpen plaats (veelal 
kleding wat in de loop van de tijd op school is blijven liggen). Per 1 oktober zullen de overgebleven 
kledingstukken aangeboden worden aan het Rode Kruis.  
 



Fietsen 
De kinderen van groep 8 mogen hun fiets neerzetten op het extra stukje plein bij de ingang van de school 
(Da Costastraat). 
De overige leerlingen kunnen hun fiets in het fietsenhok op het plein plaatsen. Het overdekte fietsenhok is 
bestemd voor de leerkrachten, bezoekende ouders e.d.  
Het is de bedoeling dat kinderen alleen in het fietsenhok komen om hun fiets neer te zetten of op te 
halen. Leerlingen die binnen de “fietsgrenzen” wonen, roepen we op om de fiets thuis te laten. Mocht het 
nodig zijn om de fiets mee te nemen, laat dat dan even weten aan de leerkracht.  
De kinderen uit de groep 6, 7 en 8 mogen met de fiets naar school komen als ze op die dag gym hebben. 
Met de leerkracht wordt afgesproken waar de fietsen kunnen worden neergezet. 

 

Onderwijsassistent 
In bijna iedere groep zijn er op meerdere dagen stagiaires (onderwijsassistenten) aanwezig: 
In groep 1 /2 is op de maandag t/m woensdag Bettine Karssen aanwezig. 
In groep 3 komt Helen Vlijm op de maandag en de dinsdag 
In groep 4/5 komt op de maandag t/m woensdag Gemma Frens en op de donderdag en vrijdag Marije 
Hennekij 
Op woensdag en donderdag is in groep 6/7 Esmee Overdijk aanwezig. 
 
Lio-stage 
Suzanne Schurink zit in haar laatste jaar van de Pabo en gaat haar lio-stage bij ons op school doen. Haar 
lio-stage begint officieel vanaf de herfstvakantie. Groep 7 krijgt dan op maandag t/m woensdag les van 
Suzan. Suzan heeft vorig jaar ook al diverse dagen zelfstandig voor deze groep gestaan. Zij kent de groep 
al goed en daarom gaat zij vanaf volgende week op de maandag en dinsdag les geven aan groep 7. 
Hilbert van den Berg zal haar hierin begeleiden.  
 
Else Souwman werkt op de maandag in groep 4/5. Zij vervangt Luc Drenth. 
Luc is aan de beterende hand en we hopen dat hij in oktober zijn werkzaamheden weer kan hervatten in 
groep 4/5. Luc is al wel weer gedeeltelijk begonnen. Hij werkt momenteel twee dagen op de 
Da Costaschool in Elspeet. 
 

Luizencontrole 
Morgenmiddag (25 augustus) vindt er een luizencontrole plaats door de luizenmoeders. We willen u 
vragen om het haar van uw dochter niet in te vlechten. 
 
 
Data: 
Belangrijke data voor de komende maand:  
25 augustus (18.45 uur) openingsdienst CNS 
9 september:   openingsfeest (georganiseerd door de OR) 
15 september:  kennismakingsavond 
 
Vriendelijke groet, 
Personeel Da Costaschool 
Albert Magré 


