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Nieuwsbrief 2  2016-2017    12 september 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Energiefeest 
 

Dinsdag 20 september Energiefeest – zet het in uw agenda! 
 

De Da Costaschool is dit schooljaar begonnen als eerste stroomneutrale school van de 
gemeente Nunspeet! Daar zijn we natuurlijk super trots op en daarom vieren we 
dinsdagmiddag 20 september het Energiefeest. Ook de gemeente is trots op ons en we 
krijgen daarom hoog bezoek! Er komen niet alleen twee wethouders op bezoek, 
maar zelfs de burgemeester! 
Bij het feest gaan alle leerlingen vanaf 13.15 uur energiespelletjes spelen waarbij ze op 
een leuke en toegankelijke manier leren over energie. Om 14.45 uur is de Finale en 
komen we weer met zijn allen bij elkaar. Ouders, buren, opa’s en oma’s zijn dan van 
harte welkom en op dat moment komen ook de wethouders en de burgemeester het 
feest met ons mee vieren. We gaan bij de Finale dansen en zingen op het lied 'Energie’ 
en onder het schoolplein een tijdscapsule begraven met onze toekomstwensen! Kom jij 
ook? 
 
Tijdens de opening wordt er gefilmd en gefotografeerd en kan het zijn dat jouw kind te zien is op 
foto’s of een filmpje. Deze foto’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor een bericht in de krant. Mocht u 
hier bezwaar tegen hebben, dan kan u dat aangeven bij de schooldirectie. 
 

Actie schoenendoos 
Vooraankondiging: Vanaf 10 oktober doen we een maand lang mee met de actie 
schoenendoos. Misschien dat u alvast schoenendozen kunt gaan sparen. Meer informatie 
(folder) ontvangt u in de eerste week van oktober. 
 

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. (zie schoolgids) 
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. 
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Ouderhulp 
 Zo aan het begin van het schooljaar worden er weer nieuwe roosters opgesteld voor 
activiteiten waar we uw hulp heel goed bij kunnen gebruiken. We hopen dat u zich wilt 
aanmelden voor één of meerdere activiteiten We zetten alle taken even op een rij: 
 Schoolschoonmaak: 

Twee keer per jaar krijgt de school een extra schoonmaakbeurt.  
(23 januari 2017 en in  29 juni 2017)  

 Overblijfouder: 
Elke maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen op school overblijven. Elke 
middag zijn er één of twee ouders die oppassen. Als u ook af en toe wilt helpen, zou dat 
heel fijn zijn! Vooral voor de donderdag kunnen we nog mensen gebruiken. Er staat een 
tegemoetkoming tegenover! 

 Schilderouder: 
2 à 3 keer per jaar worden de ramen voorzien van mooie tekeningen. De school fleurt er 
helemaal van op! Komt u ons ook helpen. 

 Luiscontrole:  
Elke dinsdagmiddag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen.  

 Gebedsgroep: 
Eens per maand komen een aantal ouders bij elkaar om te bidden voor de school. 

 Verkeersouder: 
Een aantal ouders denkt na en mee over de verkeersveiligheid rondom school en 
organiseert activiteiten voor de kinderen. 
 
Indien u al bij een bepaalde hulpgroep zit hoeft u zich natuurlijk niet nogmaals op te  
geven. We hopen op veel nieuwe gezichten!  
Voor elke groep is er een ‘aanspreekpunt’. Meer informatie hierover vindt u in de 
schoolgids. U kunt zich opgeven via e-mail. (dacosataschool@cnsnunspeet.nl) 

Voor de groepen 1, 2 en 3 komt er nog een aparte hulpbrief voor de spelletjes, voor hulp 
bij de bibliotheekboeken en het voorlezen. 

 

Agenda        Met vriendelijke groet, 

15 sep: Informatieavond   personeel Da Costaschool 
20 sep: ’s Middags energiefeest   
21 sep: ’s Middags schoolfeest  
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