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Beste ouder(s), verzorger(s),
Even voorstellen:
Annewil van den Hardenberg en Susan Schurink zijn twee stagiaires die stage lopen in
de groepen 6 en 7. Hilbert van den Berg begeleidt beide studentes.
Zij stellen zich hieronder voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Annewil van den Hardenberg. Ik ben 20 jaar en
kom uit Elspeet. In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij de plus in
Elspeet als bijbaantje en bij de muziekvereniging, waar ik al
bijna 12 jaar elke dinsdag Marimba speel met de malletband. Ik
ben vierde jaars pabo student van de Viaa in Zwolle. Voor mij
was de keuze om pabo te gaan doen niet moeilijk. Ik vind het
erg leuk om met kinderen te werken. Om de kinderen te helpen
door ze dingen te leren en om naar ze te luisteren. Het vierde
jaar bestaat uit 21 weken stage lopen op de maandag, dinsdag
en de woensdag. Ik mag dat dit schooljaar doen in groep 6. Ik
hoop in dit jaar veel te leren van de leerkrachten en van de
kinderen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Susan Schurink. Ik ben 21 jaar en kom uit
Hulshorst. In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij de Boni in
Nunspeet als bijbaantje en bij de muziekvereniging Harmonie
Nunspeet, waar ik elke dinsdagavond te vinden ben met mijn
saxofoon. Voor mij was de keuze om pabo te gaan doen niet
moeilijk. Als klein kind wist ik al zeker dat ik juffrouw zou
worden. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, ze
dingen te leren, naar ze te luisteren en nieuwe dingen met
elkaar te ontdekken. In deze stage ben ik op maandag,
dinsdag en woensdag te vinden in groep 7. Ik hoop in dit jaar
veel te leren van de leerkrachten en van de kinderen.

Het Sinterklaasfeest wordt op school gehouden op vrijdag 4 december
MediaMasters 2015
Van 20 t/m 27 november 2015 is het de week van de Mediawijsheid. Kinderen lijken
redelijk mediavaardig, maar ze gebruiken lang niet alle mogelijkheden en onderschatten
de risico’s. Opvoeders voelen intuïtief vaak aan waar de gevaren liggen, maar zijn niet
altijd thuis in de media. Daarom biedt Mediawijzer.net tijdens de Week van de

Mediawijsheid de levensechte media-ervaring MediaMasters waarin kinderen met de
hulp van ouders, leerkrachten en bibliotheken leren zich bewust te worden van de
mogelijkheden én risico’s van media en ze met elkaar het gesprek aangaan. Dit jaar doet
groep 7 weer mee met de week van de Mediawijsheid en spelen zij het spel
MediaMasters. Het thema van dit jaar is: Media en Respect, Online respect gaat
verder dan een Like!
Nooit eerder was het zo eenvoudig om snel met anderen in contact te komen, ervaringen
te delen of in discussie te gaan. De mogelijkheden van internet en sociale media zijn
ongekend. Maar ondertussen zijn we met elkaar zo snel en massaal gaan communiceren
dat zorgvuldigheid, privacy bescherming en het ‘even tot tien tellen’ er vaak bij
inschieten.
Elke dag gaan de kinderen (minimaal) een uur aan de slag met leuke, uitdagende en
spannende mediaopdrachten. De kinderen leren media kritisch te bekijken, in te schatten
wat de mogelijkheden zijn en de risico’s te herkennen. En op 27 november, de laatste
speeldag, hopen we dat iedereen zijn/haar diploma MediaMaster krijgt!
Zending:

De komende periode willen we sparen voor Stichting Ark Mission. We sparen hiervoor tot
de Pasen. Stichting Ark Mission wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in
handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt.
Twee miljoen Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor de terreurbeweging IS. Velen
verblijven in een van de vierhonderd tentenkampen langs de Libanese grens. 60% van
hen is jonger dan 15 jaar. Onder de vluchtelingen zijn veel christenen. Kerken en ook
Youth for Christ Libanon zetten zich om deze mensen op te vangen.
Youth for Christ Libanon verleent noodhulp in de kampen en organiseert activiteiten voor
de jeugd. Sport, spel, onderwijs en muziek verbroederen niet alleen, ze werken ook
helend. 120 jeugdleiders worden speciaal opgeleid om kinderen te helpen bij verwerking
van hun trauma’s. Ook worden er Bijbels en christelijke boeken uitgedeeld, want het
geloof is een belangrijke steun in deze moeilijke omstandigheden.
Vanuit de liefde voor Christus wil Ark Mission samen met u de Syrische vluchtelingen
hulp bieden en nieuwe hoop geven. Sparen jullie mee? Elke maandag wordt bij ons op
school het zendingsgeld opgehaald.
Website: www.dacostaschool.net
Onze website is vernieuwd: frisse en actuele uitsstraling! We hopen vandaag of morgen
onze nieuwe site online te zetten. Het is echt de moeite waard om de website te
bezichtigen! Zo heeft iedere groep een eigen blog waar nieuwtjes en actualiteiten over de
groep instaan!
Agenda:
1 december:
4 december:
17 december:
18 december:
21 dec. t/m 1 januari:
5 januari:

Met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool

Spreekuur gr 3 t/m 7
Sinterklaasfeest (ontvangst rond 8.30uur)
Kerstfeest Sing In, op het plein van19.00 uur tot 20.00 uur
Kinderen om 11.00 uur vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole

Nieuws van de combinatiefunctionaris:

Vanwege de grote belangstelling voor de Pietengym (binnen anderhalve dag waren alle plaatsen
vergeven!), heeft Team Nunspeet beweegt! extra Pietengym georganiseerd en wel op;
Woensdag 2-12 van 13.30-14.15 uur in sporthal De Brake. Meld uw kind snel aan op:
www.nunspeetbeweegt.nl
Ook nu geldt, vol=vol!

Kerstvakantieactiviteit – Dolf uit de teletijdmachine
Op 22 en 23 december organiseert Landstede Welzijn weer een 2-daagse kerstvakantie-activiteit.
Dit jaar is het thema ’Dolf uit de teletijdmachine’.
De kinderen helpen Dolf met het oplossen van de problemen door het reizen in de tijd. Hierbij
gebruiken ze toneelstukjes, verzinnen ze liedjes, opdrachten en spelletjes. De kinderen werken en
spelen veel samen. De ideeën, kracht, initiatieven en natuurlijk fantasie van de kinderen staan
centraal bij de ontwikkeling van het verhaal.
De activiteit is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en vindt op beide dagen plaats van 10.00
uur tot 16.00 uur in de Rabozaal van Veluvine.
De kosten voor 1 dag zijn € 9,50 p.p. en voor 2 dagen € 14,50 p.p. Dit is inclusief eten en
drinken. Met eventuele allergieën kunnen wij rekening houden.

Het is de bedoeling om vooraf (contant) te betalen. Dit is mogelijk op woensdag 9 december van
12.00 uur tot 21.00 uur op ons kantoor.
Vanaf heden kunt u uw kind(eren) opgeven voor deze activiteit. Geeft u bij het aanmelden graag
de volgende informatie door: naam, leeftijd, telefoonnummer waarop u tijdens de activiteit
bereikbaar bent, aantal dagen van deelname, bijzonderheden m.b.t. uw kind(eren). Ouders die
mee willen helpen zijn ook van harte welkom. Uw kinderen krijgen dan korting op de
entreeprijs!
Voor meer informatie, opgave en betaling kunt u terecht bij:
Landstede Welzijn, Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet, Tel: 088 – 850 77 50
E-mail: welzijnnunspeet@landstede.nl

Met sportieve groet,
Rolanda Debreczeni
Team Nunspeet Beweegt!
Combinatiefunctionaris, contactpersoon sportverenigingen
Postbus 475

8070 AL Nunspeet
Bezoekadres: Jan van Vurenstraat 13
mobiel: 06-19602960
email: rdebreczeni@arendnunspeet.nl
website: www.nunspeetbeweegt.nl
Volg ons op Facebook en Twitter

