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Beste ouders, verzorgers,

Veel veranderingen dit schooljaar
Inmiddels zit de vakantie er al weer een ruim een week op en zijn we al helemaal
gewend om weer naar school te gaan.
Er gaan dit jaar verschillende zaken veranderen:
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt het volgende:
Voor hen is er een weekplanning.
- Daarin staat welke lessen er gegeven worden.
- Ze zien welke opdrachten er thuis moeten worden gemaakt.
- Bij de lessen staan doelen geformuleerd, waarbij ze moeten aangeven of de
doelen zijn behaald.
- Dit alles is te zien in een app, die thuis ook kan worden bekeken.
De kinderen van
deze groepen
gaan drie keer
per week

zelfstandige

werkopdrachten uitvoeren, vooral voor de vakken rekenen, taal en spelling. Dit doen
ze veelal digitaal, m.b.v. een “tabtop” (een kruising tussen een tablet en een laptop).
U krijgt daar op de informatieavond meer over te horen. Op dit moment wordt alles
opgestart.

Voor de hele school geldt dat we ons dit jaar bezig gaan houden met Wetenschap en
Technologie. Een onderwerp waarbij de onderzoekende houding van de leerling
centraal staat. Om dit vorm te geven worden we dit jaar bijgestaan door een
techniekcoach van stichting TechniekTalent.nu. Uiteraard volgt ook hierover meer
informatie. Veranderingen genoeg, dus. We hebben er zin in!!!

UITNODIGING
Dinsdagavond 15 september a.s. is er een kennismakingsavond in alle groepen voor
ouders. Deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht (en) van uw kind(eren) en
zal er uitgelegd worden wat er dit schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groepen.
Er zullen twee rondes zijn waarin de leerkrachten vertellen wat de kinderen gaan leren.
De eerste ronde zal zijn van 19.00 uur - 19.45 uur de tweede ronde zal zijn van 20.00
uur - 20.45 uur.
Tussen 19.45 uur en 20.00 uur zal er koffie zijn in de gemeenschapsruimte.
Tijdens de eerste ronde (van 19.00-19.45uur) zal er voor de ouders van de
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 informatie gegeven worden over het omgaan met
de tabtops (zie hierboven).

De ouders van de kinderen van groep 4/5 zullen deze avond tijdens de eerste
ronde (van 19.00-19.45uur) geïnformeerd worden over de sociale emotionele
vaardigheidscursus die we deze groep gaan aanbieden. Deze cursus zal worden
verzorgd door dhr. Wim Zonnenberg, ambulant begeleider van de Arend.

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.
(18 januari 2016 en in 4 juli 2016)
 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 of via onderstaand invulformulier.
Voor de groepen 1, 2 en 3 komt er nog een aparte hulpbrief voor de spelletjes, voor hulp
bij de bibliotheekboeken en het voorlezen.

Overblijven
Indien uw kind op een bepaalde dag gaat
overblijven, dan horen we dit graag. Is het overblijven een uitzondering of blijft uw kind een keer
niet over, dan dient u dit van te voren, te noteren in de overblijfagenda, deze
is te vinden in de gang bij groep 1/2
Bleef uw kind al over en is er niets veranderd? Dan hoeft u niets door te geven. Gaat u voor
het eerst gebruik maken van het overblijven, of is er voor u wat veranderd, geef dat dan
even door aan de leerkracht van uw kind.

Luizenzakken
Nog niet ieder kind blijkt de luizenzak mee genomen te hebben naar school. Wilt u hier
even op toezien. Nieuwe zakken zijn op school te verkrijgen voor €2,50 per stuk.

Circus Da Costa

Op woensdag 9 september is er vanaf 14.00 uur een circus voorstelling georganiseerd
voor en door de kinderen. Ze zijn in deze eerste dagen na de vakantie al weer erg druk
geweest met de voorbereidingen.
Het circus is vanaf 13.45 uur open. U bent van harte welkom en we hopen op een grote
opkomst!

Agenda:
9 september:
15 september:
29 sep.

Circus Da Costa
Kennismakingsavond
CNS voorstelling (i.v.m. 50 jarig jubileum van het CNS- Nunspeet

Met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool

Mijn kind (eren) blijven over op:

O maandag

O dinsdag

O donderdag

Naam van uw kind(eren) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
tel. nrs. waarop u te bereiken bent:
vast:

___________________

mobiel:

_________________________

naam arts:

___________________

tandarts:

_________________________

handtekening:

Naam:……………………………………
O
O
O
O
O
O

ja, ik geef me op voor de schoolschoonmaak
ja, ik geef me op als overblijfouder
ja, ik geef me op als schilderouder
ja, ik geef me op voor de gebedsgroep
ja, ik geef me op voor de luiscontrole
ja, ik geef me op als verkeersouder

Mijn kind (eren) blijven over op:

O maandag

O dinsdag

O donderdag

Naam van uw kind(eren) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
tel. nrs. waarop u te bereiken bent:
vast:

___________________

mobiel:

_________________________

naam arts:

___________________

tandarts:

_________________________

handtekening:

Naam:……………………………………
O
O
O
O
O
O

ja, ik geef me op voor de schoolschoonmaak
ja, ik geef me op als overblijfouder
ja, ik geef me op als schilderouder
ja, ik geef me op voor de luiscontrole
ja, ik geef me op voor de gebedsgroep
ja, ik geef me op als verkeersouder

