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23 mei 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:

Schoolfotograaf:
Donderdag 1 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s kunt u later via een code via
internet bestellen. Er zullen individuele en groepsfoto’s gemaakt worden.
We laten ‘s middags onder lestijd de familiefoto’s maken. De oudere leerlingen zullen
dan hun broertjes en/of zusjes ophalen. Groep voor groep, zodat de rij kort blijft en er
niet veel lestijd verloren gaat. Het geheel zal begeleid worden door iemand die
ambulant is (directeur of ib-er).
Als u met een jonger broertje/ zusje wilt komen zodat het hele gezin erop staat, dan
dient u dit door te geven. Dit omdat we dan rekening kunnen houden met het aantal.
U kunt zich opgeven via de e-mail dacostaschool@cnsnunspeet.nl. Deze foto’s worden
tussen de middag gemaakt (vanaf 12.00 uur).
Als uw kinderen in de middagpauze op de foto gaan, bestaat de mogelijkheid dat u
nogal lang moet wachten. Met jongere broertjes en zusjes is niet aan te geven hoelang
het duurt om de foto’s te maken. We vragen om begrip hiervoor (misschien een idee om
brood mee te nemen en met de kinderen op school te eten?).
Voor meer informatie: zie het eind van deze brief.

Oproep ouderhulp, overblijf e.d.
In de laatste nieuwsbrieven heb ik een oproep gedaan voor diverse vormen van
ouderhulp (luizenpluis, schildermoeders, gegebedsgroep etc.). Ik heb daar helaas nog
geen reactie op gekregen. Toch wil ik u nogmaals vragen of u zich in wilt zetten voor
school. We nemen dit schooljaar afscheid van een relatief grote groep actieve ouders.
Helpt u mee?
Ook wil ik u vragen of u mee wilt helpen met het overblijven. Hiervoor krijgt u betaald en
uw kinderen mogen op de dagen dat u helpt gratis overblijven. U kunt zich opgeven bij
Diana Vos email: rsvos72@live.nl of tel. 261854.
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Vakantierooster:
Hieronder vindt u het voorlopige vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie:
van 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie :
van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: van 26 februari t/m 2 maart 2018
Paasvakantie:
van 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie:
van 27 april t/m 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie:
van 16 juli t/m 24 augustus 2018

Beste ouders/ verzorgers,
Sporten is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt voor contact en vriendschap
met andere kinderen. Sporten in clubverband zorgt voor ontwikkeling en biedt perspectief op een
betere toekomst.
Sinds maart 2015 is gemeente Nunspeet een officiële Jeugdsportfonds (JSF) gemeente. Het JSF geeft
sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is
om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de
o tri utie ( axi aal € 5,-) en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Inmiddels hebben we meer dan 100 kinderen met succes bij het JSF aangemeld. Deze kinderen hadden
anders niet bij een vereniging kunnen sporten.
Mocht u ook gebruik willen maken van deze regeling dan kunt u contact opnemen met Stephanie Pol
van Team Nunspeet Beweegt!

1.
2.
3.
4.

Stephanie Pol
Team Nunspeet Beweegt!
spol@arendnunspeet.nl
tel: 06-16137987
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Agenda:
29-31 mei:
29 mei-1 juni:
1 juni:
5 juni:
18 juni:
27 juni:
29 juni:

Kamp groep 8
Avondvierdaagse
Schoolfotograaf
2e Pinksterdag
Vaderdag
Rapport en observatiekaart mee
Schoonmaakavond

Met vriendelijke groeten,
Personeel
Da Costaschool

Informatie van de schoolfotograaf
Beste ouder/verzorger,
Foto Koch komt 1 juni de s hoolfoto’s
verloopt via internet.

ake . De o plete afha deli g a de s hoolfotografie

Dit eteke t dat u ki d a het ake a de foto’s a de leerkra ht ee i logkaartje o t a gt. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u
wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten
hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het
kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open,
spo taa . Dit le ert pure, atuurlijke foto’s op.
Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop kiezen uit drie verschillende achtergronden voor de
s hoolfoto’s: wit, hout met grey wash of blue wash.
Omdat smaken nou eenmaal verschillen, bieden wij ouders graag meerdere keuzemogelijkheden.
Wij als s hool stelle
u wilt bestellen.

oor u gee pakket sa e . U ku t zelf op de site kieze

elke foto’s of pakkette

I die u eer da allee ee groepsfoto estelt e
et iDEAL etaalt, zij de erze dkoste € ,5 .
Voor estelli ge
et fa tuur, a eptgiro of redit ard reke t Foto Ko h € , aa erze dkoste .
Tip: Laat de kleuters (voorschool leerlingen en de groepen 1 – 2) hun favoriete knuffel meebrengen als
ze op de foto gaan, dit geeft veel minder stress en dus een grotere kans op een leuke foto.
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ook wanneer u verder geen foto’s estelt.
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