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Nieuwsbrief 13         16 juni 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Singout: 
Op de laatste schooldag (vrijdag 7 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met een 
sing-out op het schoolplein. We hebben dit jaar opnieuw ervaren dat de Heer ons in alle 
omstandigheden heeft willen zegenen. Daarom willen we het schooljaar afsluiten met 
een sing-out, om samen Hem te loven en prijzen. We willen graag om 8.30uur 
beginnen. U bent van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn. We sluiten de school 
om 11.00 uur!  

Hulpouders bedankt: 

Het is lastig om een ieder persoonlijk te bedanken voor alles waarbij u ons het 
afgelopen jaar hebt geholpen. We lopen dan de kans dat we mensen zouden vergeten. 
We willen langs deze weg iedereen bedanken die op welke manier dan ook ons heeft 
geholpen in het afgelopen schooljaar. We hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie 
mogen rekenen! 

 

Korfbalteam kampioen van Gelderland 
Zaterdag 10 juni is het korfbalteam kampioen van Gelderland geworden. Op de site 
staat een verslag met mooie foto’s. We willen de kinderen en begeleiding van harte 
feliciteren. Grote Klasse! Op zaterdag 24 juni neemt onze ploeg deel aan het Open 
Nationaal Schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde (Friesland). We wensen hen veel 
succes!  
 

Voorstelling musical groep 8 

Over twee weken, vrijdagmorgen 30 juni, 10.30uur gaan groep 1, 2 en 5, de musical 
van groep 8 bekijken.Dinsdagochtend 4 juli, 10.30 uur wordt de musical opgevoerd voor 
de groepen 3 en 4 en 6/7. Oud leerlingen en andere belangstellenden zijn beide 
ochtenden van harte welkom! De opa’s en oma’s worden speciaal uitgenodigd om op 
donderdagochtend 29 juni om 10.30 uur de musical bij te wonen. Van harte welkom! 
 

Kijken in de volgende klas. 
Op woensdagmorgen 5 juli gaan de groep 1 t/m 3 een kijkje nemen in hun nieuwe klas. 
Dit zal gebeuren na de pauze 
 

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:  
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Groep 8 verlaat de Da Costaschool met een spetterende opvoering 

van musical. 
Op dinsdag 4 juli neemt groep 8 afscheid. ’s Avonds zal er de spetterende musical 
“Help, we zijn het bruidspaar kwijt”, worden opgevoerd. Veel succes!! We wensen jullie 
alvast een fijne vakantie en een goede tijd toe op het voortgezet onderwijs en kom nog 
eens langs! Het ga jullie goed en we willen jullie Gods zegen meegeven voor de 
toekomst!! 

 

Schoonmaakavond / klussen  
Aanstaande donderdag 29 juni willen we weer graag met behulp van ouders de 
school schoonmaken. We willen op deze avond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur de 
school eens extra goed schoonmaken. Voor kleine klusjes in en om school zoeken we 
ook enkele (handige) vaders. Oudere broers en zussen zijn, evenals kinderen van 
groep 8 van harte welkom om te komen helpen. Een aantal ouders hebben zich al 
opgegeven, maar we kunnen er nog wel een aantal gebruiken. Als u zich nog niet hebt 
opgegeven kunt u dat via de mail doen. 

Neemt u dan ook een emmer, een doekje en eventueel een stofzuiger of waterkoker 
mee?  
 

Actie! Actie! Actie! 
Wellicht heeft u er de laatste tijd over gehoord: veel leerkrachten, directeuren en 
bestuurders van basisscholen maken zich zorgen over het primair onderwijs en “PO in 
Actie’ komt regelmatig in het nieuws. Graag willen we u in bijgaande brief informeren 
over deze ontwikkelingen. Meer informatie kunt u dus vinden in de bijlage van het 
bestuur en op www.pofront.nl. Persoonlijk kunt u ook een petitie ondertekenen.  
 

Vossenjacht woensdag 5 juli 
In de laatste schoolweek willen we op woensdag een vossenjacht door de wijk 
houden. De kinderen van groep 8 lopen dan als vos verkleed door de wijk. Alle andere 
kinderen lopen in groepjes door de wijk om de vossen te zoeken. We willen u hierbij 
vragen of u een groepje kinderen wilt begeleiden van 9.15uur  tot 10.30uur. 
U kunt per mail antwoorden of u mee wilt doen! De vossenjacht kan alleen doorgaan 
bij voldoende aanmeldingen.  
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Nunspeet Springt! 
 
 

Voor de zomervakantie sluiten we het jaar af met een sportief evenement op het marktplein, 
genaamd ‘Nunspeet Springt’. Voor dit evenement worden allerlei springkussens, stormbanen 
en andere attracties geregeld. De kinderen krijgen hier de vrije keuze om dan van deze 
materialen gebruik te maken. Daarnaast wordt er gezorgd voor een waterdrinkpunt in het 
teken van de ‘Waterdrink Campagne’ die in de gehele maand juni plaatsvindt.  
Waar? Markt 1, 8071 GJ Nunspeet. 
Wie? Basisschoolkinderen van de groepen 1 t/m 8. 
Wanneer? Woensdag 21 juni van 14:00 tot 16:00.  
Deelname is gratis.. Jij komt toch ook?! 

 

 

Agenda: 
 
 
27 juni:   Rapport en observatiekaart mee 
29 juni:   Schoonmaakavond 
4 juli:  Afscheid groep 8 
5 juli:  Vossenjacht 
7 juli:  Sing out 
7 juli:  Kinderen om 11.00 uur vrij 
21 augustus:   Start van het nieuwe schooljaar 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

Personeel  

Da Costaschool 
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