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Nieuwsbrief 3  2017-2018    2 oktober 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
     

Kinderboekenweek (9 t/m 13 oktober) 
De week van 9 t/m 13 oktober staat in het teken van de kinderboekenweek. 
Het motto van de kinderboekweek is dit jaar “Gruwelijk eng”. Daar doen  we als school 
dit jaar niet aan mee. We hebben gekozen voor het thema van de christelijke 
kinderboekenweek: “Bibbers in je buik”. Met het motto “Je hoeft niet bang te zijn, want 
God is bij je”, proberen we een positief christelijk geluid te laten horen. 
 
We wijken deze week af van het Bijbelverhalenrooster en komen met verhalen over 
angst: 
 Storm op het meer,  
 Paulus en Silas in de gevangenis,  
 De verloren zoon 
 

Verhaaltje na het slapen 
 

Meestal wordt er een verhaaltje (voor)gelezen voor het slapen gaan. 
Omdat we binnenkort Kinderboekenweek vieren doen we het eens een keer helemaal 
anders: We lezen een verhaaltje ná het slapen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 6 t/m 8 in kleine groepjes verhaaltjes 
gaan voorlezen aan groep 1 t/m 5. 
De voorlezers mogen aan het begin van de week een boek meebrengen naar school 
waarvan ze denken dat de jongere kinderen dit leuk zullen vinden. Samen met de 
meester wordt dan gekeken of het een geschikt boek is. 
Op donderdagochtend 12 oktober mogen alle kinderen in hun pyjama op 

school komen. Een knuffel en een kussen mogen mee om het extra gezellig te maken. 
We beginnen gelijk om 8.30 uur. 
 
In het kort 
Wanneer? Op donderdag 12 oktober om 8.30 uur 
Niet vergeten:  -Voorleesboek (aan het begin van de week) 

- Pyjama/ badjas 

- Kussen 

- Knuffel 

- Gewone kleren  

We hopen op een gezellig voorleesuurtje met alle kinderen. 
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Dierendag 

Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan dierendag.  
Woensdagmorgen 4 oktober mogen de leerlingen hun huisdieren van 11.45 uur – 12.15 
uur op het schoolplein laten zien. We zouden het op prijs stellen als de ouders van de 
leerlingen van groep 1 t/m 5 en de ouders van de leerlingen van groep 6 t/m 8 die veraf 
wonen, het huisdier om 11.45 uur naar het schoolplein brengen en om 12.15 uur weer 
mee terugnemen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 zou het fijn zijn als u om 11.40 uur 
uw kind uit de klas haalt om samen te kijken. Alle kinderen mogen deze dag hun 
knuffeldier meenemen! 
 

5 oktober: Staking 
De leerkrachten van de Da Costaschool hebben te kennen gegeven te willen gaan staken 
op donderdag 5 oktober. Zo wil men een signaal aan de overheid geven dat het met het 
huidige beleid niet goed gaat (te hoge werkdruk, lerarentekort en relatief lage salarissen). 
Het team voelt er echter niets voor om naar Den Haag te gaan. Zij voelen zich minder 
thuis tussen het, waarschijnlijk, uitvoerig actievoerende publiek.  
Wat dan..? Om dan, zomaar vrij te nemen, voelt ook niet goed. 
Het team heeft het volgende besloten: Men (wie dat wil) komt in de loop van de ochtend 
op school en een ieder kan dan - ter verlichting van de werkdruk- "iets doen" waar men 
anders moeilijk tijd voor kan vinden. Zo wil men een stilzwijgend signaal afgeven. 
 

Nieuwe leerling 
Jesse Peters is ingestroomd in groep 1. We wensen Jesse van harte welkom. ‘We hopen 
dat je een fijne tijd mag hebben op de Da Costaschool, Jesse!’   
 

Vigo 
Vigo de Jong is genezen verklaard. We hebben dat afgelopen donderdag uitgebreid 
in de klas gevierd.  Zondag hebben grote en kleine vrienden meegelopen met de KIKA 
run om geld in te zamelen voor de bestrijding van kinderkanker. Vandaag mocht Vigo nog 
een keer trakteren, dan viert hij zijn vijfde verjaardag. Verder is de opbrengst van het 
schoolfeest: € 400,00 overgemaakt naar de Prinses Maxima kliniek. 
 

Geboorte 
Hierbij willen we de familie Schreur feliciteren met de geboorte van Jayden, broertje van 
Lynn uit groep 2. We wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van de kinderen.  
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Agenda:  
 
3 oktober: Spreekuur 
4 oktober: Dierendag 
5 oktober: Staking leerkrachten,  
  De school is dicht! 
9-13 oktober: Kinderboekenweek 
16-20 oktober: Herfstvakantie 
 
 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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