Nieuwsbrief 9

22 januari 2016

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:

Nieuw e-mailadres school
Vanaf heden heeft onze school een nieuw e-mailadres.
U kunt al uw e-mail verzenden naar:

dacostaschool@cnsnunspeet.nl

Nationale Voorleesdagen

Schoolfruit

Van maandag 25 januari t/m vrijdag 5
februari zijn de nationale voorleesdagen.
Op onze school gaan we deze dagen extra
aandacht besteden aan lezen en
voorlezen.

Volgende week krijgen de kinderen op:

Op woensdag 3 februari
Willen we in alle
groepen gaan voorlezen.





woensdag een tomaat
donderdag een peer
vrijdag een kiwi
Wilt u vrijdag een lepeltje
meegeven voor de kiwi.

Het thema is:
“ Een verhaaltje na het slapen gaan”
De kinderen mogen die dag in pyama met
knuffel of kussen naar school komen.
Wilt u de ‘gewone’ kleren meegeven in
een tas?
De kinderen van de bovenbouw lezen dan
voor aan de kinderen van de onderbouw.
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Beste ouders/ verzorgers,
Sporten is goed voor het zelfvertrouwen
en de eigenwaarde en zorgt voor contact
en vriendschap met andere kinderen.
Sporten in clubverband zorgt voor
ontwikkeling en biedt perspectief op een
betere toekomst.
Sinds maart 2015 is gemeente Nunspeet
een officiële Jeugdsportfonds (JSF)
gemeente. Het JSF geeft sportkansen aan
kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is
om lid te worden van een sportvereniging.
Voor die kinderen betaalt het
Jeugdsportfonds de contributie (maximaal
€ 225,-) en in bepaalde gevallen de
sportattributen.
Inmiddels hebben we 36 kinderen met
succes bij het JSF aangemeld. Deze
kinderen hadden anders niet bij een
vereniging kunnen sporten.
Mocht u ook gebruik willen maken van deze
regeling dan kunt u contact opnemen met
Wouter van Gessel van Team Nunspeet
Beweegt!
Wouter van Gessel
Team Nunspeet Beweegt!
wvangessel@arendnunspeet.nl
tel: 06-19616199

Welkom
Afgelopen maandag is Maji van Asselt bij
ons op school gekomen. We hopen dat je
snel zullen wennen en wensen je een fijne
tijd bij ons op de Da Costaschool.

Agenda:
25 januari:
Aanmeldingsavond
25 jan - 4 feb: Nationale voorleesdagen
2 februari:
De kinderen na krijgen hun
observatiekaart of rapport
mee
3 februari:
Voorlezen in pyama
Verhaaltje het slapen
9 februari:
Spreekuur
(uitnodiging volgt later)

Met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool
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