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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Personeel 

 Na de herfstvakantie zal Luc Drenth zijn werkzaamheden weer hervatten. Luc zal ’s 
maandags les geven aan groep 4/5. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Else 
Souwman.  
Else bedankt voor het vele (extra) werk wat je voor de kinderen hebt gedaan en we zullen 
indien nodig zeker weer een beroep op je doen! 

 Wegens ziekte van de ib-er op de Immanuëlschool werkt Tineke Brouwer gedurende een 
aantal maanden op de vrijdag als ib-er op die school. Dat betekent dat groep 6/7 vrijdags 
een andere leerkracht heeft. Henk Ockerse staat dan voor deze groep. We wensen Henk 
een hele fijne tijd bij ons op de Da Costaschool! 

 
Fiets- en lichtcontrole 
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen weer in het 
donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te worden 
aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee met de 
ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie. 
 
Op 5 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsenmakers de fietsen van de 
leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede fietsverlichting en een aantal andere 
veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met een ‘goede’ fiets naar school 
komt? Alleen kinderen waarvan de fietsen worden goedgekeurd krijgen een presentje. U bent 
daar als ouder voor verantwoordelijk. 
Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd! 
 
Gevaarlijk 
We willen u er dringend op attenderen om niet te parkeren of kinderen af te zetten op de 
doodlopende delen van de Eeckelhagen en de Da Costastraat. Er zijn al meerdere keren 
gevaarlijke situaties ontstaan, doordat rennende kinderen vanuit school in hun enthousiasme de 
weg oversteken.  
We willen u vragen om uw auto te parkeren aan de Jan Topweg of aan de andere kant van de 
Jan Topweg.  

 
Voor in de agenda: 
11 november: Schoolontbijt. We zijn uitgeloot en mogen ook dit jaar weer meedoen.  
Datzelfde geldt ook voor de actie van EU-schoolfruit. Vanaf begin november doen we mee aan 
deze actie. Dat betekent dat de kinderen op meerdere dagen fruit krijgen aangeboden Meer 
informatie volgt!  
 
Pauze: 
We willen u vragen of u uw kind(eren) tussen de middag niet voor 13.00uur naar school wilt laten 
gaan. De hekken zijn dicht tot 13.00uur, zodat de overblijfouders beter toezicht kunnen houden op 
de  kinderen die overblijven.  
 
GGD 
Veel zorginstellingen zijn ondergebracht bij de gemeente. Dat heeft voor een aantal veranderingen 
gezorgd. Hieronder staan een aantal van die veranderingen: 
 

1. Alle zorginstellingen zijn onder de gemeente gebracht en dat betekent een aantal 

veranderingen:  

 Het gezondheidsonderzoek aan vijf-jarigen wordt verricht door de 

jeugdverpleegkundige . 



 Na 2-à 3 maanden na die onderzoek volgt er een medisch onderzoek door de 

schoolarts bij die kinderen die zijn doorverwezen door de jeugdverpleegkundige. 

Alleen kinderen met medisch problemen worden door de schoolarts onderzocht.  

 De jeugdverpleegkundige stuurt kinderen door naar de schoolarts. Als  leerkrachten 

iets signaleren bij kinderen  kan de schoolarts rechtstreeks worden ingeschakeld. 

(bijv. slecht zicht gebrekkige motoriek bij kleuters) 

 De jeugdverpleegkundige is op school het aanspreekpunt 

Resumerend: 

 Jeugdverpleegkundige: voor alle kinderen (5-jarigen) 

 Schoolarts: voor ‘zorg ’ kinderen 

 

2. In groep 7 wordt jaarlijks een voorlichting gegeven (in spelvorm) aan groep 7 door de 

jeugdartsassistenten: 

Hetty Kuyk en/of José van der Veeken. Ook verzorgen zij op aanvraag ouderavonden. 

 

3. Het LOB (leerlingen-overleg-breed, met allerlei hulpinstanties) blijft bestaan in de huidige 

vorm. 

 

4. CJG (Centrum jeugd en gezin) (op de Enk in Nunspeet ) 

Hierin participeren de volgende zelfstandige instellingen : 

 Icare: 0-4 jaar 

 GGD: 4-19 jaar 

 MEE 

 Stichting SJNV  

 

5. Vanaf dit jaar organiseert de GGD op school vier inloopspreekuren voor ouders bij de 
 jeugdverpleegkundige. Voor  onze school zullen dat 4 maandagmiddagen zijn. Deze 
 data zijn nog niet bekend. 
 
Onze verpleegkundige is Desirée Kralemann. 
Onze schoolarts is Wil van Dongen: w.vandongen@ggdnog.nl 
Contactpersoon KEC (kennis en expertisecentrum) is Anne van Beek 

 
Agenda: 
29 sep. CNS voorstelling (groep 1 t/m 6) 

(i.v.m. 50 jarig jubileum van het CNS- Nunspeet) 
1 oktober:   CNS voorstelling (groep 7 en 8) 
5 oktober:  Fietskeuring 
6 oktober:  Spreekuur 
6 oktober:  Cultuurmanifestatie in Veluvine 
13 en 15 oktober: Openbare lessen 
19-23 oktober:  Herfstvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Personeel Da Costaschool 
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