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Nieuwsbrief 6  2017-2018     13 december 2017 

november 2017 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

Want een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

en de heerschappij rust op zijn schouders. 

 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 

Eeuwige vader, Vredevorst. 

 

 

U leest alweer de laaste nieuwsbrief van dit jaar. We willen u alvast 

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toewensen! 

 

Kerstfeest / Kerst Sing-In 
Het Kerstfeest wordt dit jaar in de groepen gevierd. (donderdag 21 

december).  

Op 21 december organiseren we ’s avonds een sing-in op het schoolplein. 

Bij deze sing-in is iedereen van harte welkon (ook opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden). We beginnen om 19.00 uur. De kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 staan vooraan bij hun leerkracht. De oudere kinderen 

mogen bij hun ouders gaan staan. 

Een aantal jaren geleden was het wat rumoerig tijdens de sing-in. Dat 

vonden we jammer en niet gepast. We willen u daarom vragen om tijdens 

het zingen niet te praten en met ons mee te zingen. we hopen een fijne 

sing-in te beleven. 

 

Vrijdag 22 december zijn de kinderen om 11.00 uur vrij! 
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Inschrijfavond/ open morgen 
Maandag 29 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 2018-2019 (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. 
 

Bericht van de ouderraad 

De laatste keren is gebleken dat te weinig ouders meehelpen met onder andere 
versieravonden en schoonmaakavonden. Toch is de school aangewezen op de vrijwillige 
deelname van de ouders. Vele handen maken licht werk en je helpt de juffen en de 
meesters hier enorm mee. In de schoolagenda staat het meeste aangegeven en 
misschien willen jullie hier rekening mee houden.  
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
 
Als personeel onderschrijven we bovenstaand verhaal van de ouderraad.  
Op 22 januari is de halfjaarlijkse grote schoonmaak en we hopen dat we dan op u 
mogen en kunnen rekenen. Wilt u deze avond alvast reserveren voor school!  
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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.  

Studiemiddag personeel 
Donderdagmiddag 11 januari zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag voor het 

personeel 

Meten en wegen groep 6 

Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ervoor dat 

kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Voor het volgen van de groei meten en wegen wij 

kinderen rond de vijf jaar en in groep 6. Op 9 januari 2018 meet en weegt de assistente 

jeugdgezondheidszorg de kinderen van groep 6. 

Hoe gaat het meten en wegen? 

Het meten en wegen gebeurt tijdens een gymles in gymkleding. Ouders/verzorgers hoeven hier 

niet bij te zijn. Bij bijzonderheden neemt de JGZ binnen drie weken contact met u op. 

Wilt u er wel bij zijn? Of wilt u liever niet dat uw kind gemeten en gewogen wordt? Dat kan. 

Neemt u dan contact met op met de assistente van de JGZ. Graag uiterlijk 3 werkdagen voor de 

datum van het meten en wegen. U kunt mailen naar c.brummel@ggdnog.nl. 

Waar vind ik meer informatie? 

Informatie over het onderzoek en privacy staat op onze website www.ggdnog.nl/metenenwegen. 

Wat als ik vragen heb? 

U kunt altijd bij het team JGZ terecht voor vragen, advies en informatie. Vraag op school wanneer 

er een inloopspreekuur JGZ is. 

 

 

 

Agenda 
21 december: Kerst in de klas en Sing-in  
22 december: 11.00 uur Kerstvakantie 
8 januari:   1e schooldag 2018 
9 januari:  luiscontrole (’s middags) 
11 januari:  kinderen ‘s middags vrij 
22 januari:  schoonmaakavond 
29 januari:  aanmeldingsavond 
  
 
 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

  

Het team van de  
Da Costaschool wenst u gezegende kerstdagen 

en een goed en gezond 2018!  
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