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Nieuwsbrief 4  2017-2018    30 oktober 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
     

Dankdag: 

Samen willen wij U danken 
 

Samen willen wij U danken 
Eerbiedig voor Uw aangezicht 
U de wijnstok, wij de ranken 

Wij werden steeds weer opgericht 
Want U bleef voor ons zorgen 

Wij weten ons geborgen 
In uwe Vaderhand. 

 
Samen willen wij U danken 

In nederigheid gehuld 
Wij kwamen Heer met open handen 

U hebt ze weer rijk gevuld 
Met alles wat wij nodig hadden 
Heer vergeef ons onze schuld 

Als wij zelfzuchtig zijn. 
 

Samen willen wij U danken 
Leggen onze gaven neer 

Neem het Heer uit onze handen 
Zodat wij weten telkens weer 

Dat het al genade is 
Leer ons zo te delen Heer 
Met hem die zoveel mist 

 
Dichter: Ina van der Welle 

 

 

 
Woensdag 1 november is het dankdag. We zullen op school hier aandacht aan  

besteden tijdens de Bijbelles. 
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Cursus personeel 
Op maandagmiddag 27 november zijn de kinderen vrij. Het personeel heeft dan een 
cursus.  

Versieravond 
Op maandagavond 20 november is er weer de versieravond voor het Sinterklaasfeest.   
Alle ouders van de kinderen van groepen 1 t/m 4/5 zijn op die avond van harte  
welkom. We starten om 19.00 uur. Het Sinterklaasfeest wordt op school gehouden op 5 
december. 
 

 

Schoolontbijt 

Volgende week start Het Nationaal Schoolontbijt!  
We houden op woensdag 8 november het schoolontbijt. De kinderen hoeven die 
ochtend thuis niet te ontbijten.  
Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een plastic tas meegeven.  
Al het overige staat in genoemde nieuwsbrief. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar www.schoolontbijt.nl/ouders 

 
 

Schoolfruit 

Met ingang van 14 november 2017 gaat onze school weer deelnemen aan het EU-
Schoolfruit-programma. Dat betekent dat de kinderen gedurende maximaal 25 weken drie 
keer in de week op woensdag, donderdag en vrijdag een stukje fruit of groente krijgen. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar: 
www.euschoolfruit.nl.   
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Personeel 
Vanaf vrijdag 24 november t/m begin april 2018 staat Annewil van den Hardenberg  
niet meer voor groep 7/8. Dit in verband met een zwangerschapsvervanging op de  
Da Costaschool in Elseet waar zij ook werkt. Vrijdags zal Henk Ockerse of Albert Magré voor  
groep 7/8 staan. We hopen Annewil begin april weer terug te zien. 
 

Zending 
De komende maanden gaan we het zendingsgeld sparen voor een school in Tanzania.  

Hieronder leest u hierover meer informatie. 

Wij zijn Michiel (29 jaar) en Marlinda Vierhout (25 jaar), getrouwd en als zendeling werkzaam in 

Tanzania. In Nederland zijn wij lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Nunspeet (VEG).  

Sinds januari dit jaar werken wij missionair op de Mariado Daycare & Nursery School in de stad 

Arusha. We zijn eigenlijk een kinderdagverblijf en kleuterklas in één. Op onze school komen 

kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud. De kinderen krijgen onder andere taal, rekenen, knutselen 

en we doen binnen- en buiten spelletjes met ze. We hebben buiten een mooie glijbaan, drie 

schommels, een klimbrug en twee huisjes. Onze Tanzaniaanse juf Anna leest aan het begin  

van de dag een Bijbelverhaal met ze en ze zingen Christelijke liedjes. Op dit moment hebben  

we 16 kinderen op onze school. We zijn erg blij dat de Da Costa School in Nunspeet voor ons  

aan het sparen is! We kunnen dit heel goed gebruiken om onze school in Tanzania verder te 

ontwikkelen. Wilt u onze school meenemen in uw gebed? Groetjes Michiel & Marlinda 

Michel & Marlinda komen in december bij ons op school om in de groepen te vertellen over  
hun project 

  

Agenda:  
 
8 november:   schoolontbijt 
12 november: themadienst 
20 november: versieravond 
27 november: studiemiddag personeel 
    kinderen ‘s middags vrij 
28 november: spreekuur 
5 december:    sinterklaasfeest  
 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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FIENKE (11) ZOEKT SUPERGEWONE PLEEGOUDERS 
 
(niet voor zichzelf, maar voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen) 
Wist u dat er meer dan 16.500 pleeggezinnen zijn in Nederland?  
Ook in Nunspeet zijn er kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders 
voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. 
Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de week. 
Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpen de 
scholen bij het werven van nieuwe pleegouders. 
Ook bij onze school hangt op het schoolhek (Eeckelhagen)een spanhoek. 
 

Interesse? Lees de ervaringsverhalen op 
www.supergewonemensengezocht.nl.  
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