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25 oktober 2016

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Dankdag
Volgende week woensdag 2 november is het dankdag. We zullen op school hier aandacht
aan besteden tijdens de Bijbelles.

Cursusdagen personeel
In de schoolgids staan een aantal cursusdagen gepland waarop de kinderen vrij zijn.
Afgelopen maandag 24 oktober was zo’n dag. Ook op donderdag 8 december, maandag 6
maart 2017 en donderdag 13 april 2017 zijn de kinderen de hele dag vrij.
( In de schoolgids staat dat de leerlingen op 8 dec en 13 april alleen op de middagen vrij
zijn. Dat is niet juist. De kinderen zijn ook op deze dagen de gehele dag vrij! )

Actie schoenendoos
Deze week beginnen we met de actie schoenendoos. De schoenendozen worden in de klas
versierd en daarna meegenomen naar huis. Vandaag hebben de kinderen een folder
meegekregen met daarin veel informatie over de actie. We willen u vragen of u de
schoenendoos wilt vullen met allerlei bruikbare spullen zoals vermeld in de actiefolder. Het
is natuurlijk leuk als de kinderen iets van zichzelf kunnen geven, bijvoorbeeld een knuffel.
Als u kunt, willen we u vrijblijvend vragen of u € 5,00 in de envelop wilt doen en deze aan
de buitenkant van de doos te plakken. Per gezin hoeft niet meer dan 1 envelop ingeleverd
te worden. (Maar ook dat is vrijblijvend). We besteden het zendingsgeld, dat de
afgelopen maanden gespaard is, aan contante betallingen voor niet ingeleverde enveloppen.
Wilt u er zorg voor dragen dat de schoenendozen uiterlijk vrijdag 12 november weer zijn
ingeleverd.
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Schoolontbijt
Over twee weken start Het Nationaal Schoolontbijt!
We houden als school op woensdag 9 november het schoolontbijt.
Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een plastic tas meegeven.
Op www.schoolontbijt.nl vindt u in meer informatie.

Oproep overblijfouder
Hierbij willen we u een dringende oproep doen om ons mee te helpen met het overblijven.
Vooral op de dinsdag en de donderdag komen we handen te kort. We hopen dat u ons van
12.00 uur tot 13.00 uur ons kunt en wilt helpen. Er staat een vergoeding tegenover. Voor
meer informatie en voor opgave kunt mw. Diana Vos, tel: 261854 benaderen. Haar
emailadres is: rsvos72@live.nl

Twee kleutergroepen
In groep 1/ 2 zitten na de kerstvakantie ruim 30 kinderen. Om tegemoet te komen aan het
onderwijs aan de kleuters gaan we na deKerst vakantie groep 1/2 splitsen in twee
groepen. U krijgt nog te horen in welke groep uw kind komt te zitten.
Laura Beelen zal op de maandag t/m vrijdag les geven aan deze groep. Beertje Vinke zal
eens in de veertien dagen op woensdag aan deze groep lesgeven.

Welkom nieuwe leerlingen
Hierbij heten we Vigo de Jong, Jelle Bouw en Lynn Schenk van harte welkom. Deze
kinderen zijn ingestroomd in groep 1. We hopen dat jullie snel zullen wennen bij ons op
school en wensen jullie veel plezier !

Agenda
2 nov:
9 nov:
12 nov
21 nov:
5 dec:

Dankdag
Schoolontbijt
Schoenendoos inleveren
Versieravond
Sinterklaasfeest

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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