
   Postbus 89, 8070AB, Nunspeet, tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl  website: dacostaschool.net

  

 

 

  

Nieuwsbrief 5  2017-2018     21 november 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

     

Overblijf: 
Het blijkt dat er  ‘s maandags steeds meer kinderen overblijven. Dat geeft  problemen 
want we hebben momenteel niet genoeg ouders die op de maandag ons willen helpen 
bij het overblijven. Daarom nogmaals het verzoek aan u om zich op te geven voor de 
overblijf. Mocht deze situatie zo blijven dan ben ik genoodzaakt om een professionele 
instantie in te schakelen. De overblijfkosten zullen dan flink omhoog gaan. Om dit te 
voorkomen verzoek ik u om u op te geven als overblijfhulp. Het uurtje dat u helpt 
wordt betaald. U kunt meer informatie verkrijgen bij Diana Vos, telefoonnummer:  
0341-261854. 
 

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 Elspeet 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. 
Vanaf 7 december is Gretha van der Stege afwezig i.v.m. een operatie. 
(slijmbeurs) Tot de Kerst zal Lida Liefers voor groep 3 staan en op twee dagen (14 en 
19 dec) zal Janny Plaggenmars voor deze groep staan. We zijn blij dat Lida dit wil doen. 
Dit voorkomt onnodige onrust bij de kinderen. We hopen dat Gretha er na de 
Kerstvakantie weer is en wensen haar beterschap. 
 

Ouderenquête: 
Een groot aantal ouders heeft de enquête nog niet ingevuld. We willen u vragen of u 
toch de moeite wilt nemen om deze in te vullen. We vinden uw mening belangrijk en 
hopen ons onderwijs aan de kinderen hierop aan te kunnen passen. 
Het is de eerste keer dat we de enquête digitaal doen. En dat betekent voor u dat u 
eerst uw wachtwoord moet instellen. Er wordt een nieuwe mail gestuurd naar de 
ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld. 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


   Postbus 89, 8070AB, Nunspeet, tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl  website: dacostaschool.net

  

 

 

 

 

 

Verkeerssituatie hek Eeckelhagen 

Het blijkt dat bij de ingang van het hek aan de Eeckelhagen af en toe gevaarlijke situaties 
ontstaan, doordat ouders hun kind(eren) met de auto ophalen of brengen. We willen u 
verzoeken uw auto te parkeren aan de overkant van de Jan Topweg. 
Het is voor de kinderen veiliger dat het stukje Eeckelhagen voor school zoveel mogelijk  
autovrij blijft. Een kind schiet alle kanten op!!. In het verleden hebben we deze vraag  
ook bij u neergelegd. Ook zijn er een aantal nieuwe ouders bijgekomen; vandaar dit berichtje! 
 

Groep 1/2 

In de laatste maanden zijn er steeds meer kinderen ingestroomd in  
groep 1/2. In deze groep zitten 27 kinderen en vanaf januari zullen dat er 30 zijn. Om de 
leerkrachten te ontlasten en tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen zal  
Margriet Post, onze onderwijsassistente, de leerkrachten ondersteunen.  
Na de toetsperiode in januari/februari zal een aantal kinderen uit groep 2 bij groep 3 geplaatst 
worden. Deze combinatiegroep 2/3 zal dan starten vanaf 5 maart, na de voorjaarsvakantie. 
In januari/februari willen we een informatieavond beleggen voor de ouders van groep 2/3, 
waarin we aangeven hoe we het onderwijs aan deze kinderen vorm gaan geven. 
Voor die tijd zullen de ouders van de kinderen, die in deze groep worden geplaatst, 
geïnformeerd worden.  
 

Muziekuitvoering leerorkest groep 5 t/m 8 
Maandagochtend 4 december vindt in de concertzaal van de Veluvine het leerorkestconcert 
plaats. Een feestelijke gebeurtenis waarvoor de kinderen van groep 5 t/m 8, tien weken  
hard gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen onder de bezielende leiding van de 
leerorkestdocenten. U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen. Een volle zaal is 
natuurlijk geweldig om voor te spelen. Iedereen is welkom ouders, opa’s, oma’s,  
buren enz.  U bent welkom vanaf 10.45 uur. Het concert start om 11.00 uur en duurt  
ongeveer een uur.  

 

Klassenapp: Parro 
In een aantal groepen wordt er gecommuniceerd via de klassenapp Parro. We willen  
u vragen om deze app alleen te gebruiken voor kleine berichten en mededelingen.  
Wilt u uitgebreider met de leerkracht spreken, wilt u dan een afspraak maken of even bellen.  
 
 

Sinterklaasfeest 
We hopen de Sint dinsdagochtend 5 december om half negen te ontvangen op het schoolplein.  
De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 zijn ’s middags vrij. 
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Bedankje van Tineke Brouwer 
Beste ouders en kinderen, 

De vorige nieuwsbrief was al de deur uit, voordat ik er erg in had; anders had ik toen al 
een stukje in die nieuwsbrief gezet.. 
Wat was het een fijne dag voor me, vrijdag 13 oktober. Wat hebben jullie me verwend! 
Geweldig! 
Het ophalen in de prachtige Buggy van en door Alex Stronkhorst, de ontvangst op het 
plein, de mooie cadeaus… Vooral de map met de recepten vond ik geweldig. Wat leuk om 
te zien, dat jullie daar samen aan hebben gewerkt: kinderen, ouders en meesters/juffen! 
Een flink boekwerk is het geworden! 
In de pauze hadden een paar dames van de ouderraad ook nog een fantastische 
feesttafel opgemaakt: feestelijk versierd met allerlei lekkere hapjes!  
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor wat jullie deze dag voor me hebben gedaan. 
Geweldig was het! 

Hart. groet 
Tineke Brouwer. 

 
 

Teamstudie 
Maandagmiddag 27 november zijn alle kinderen vrij in verband met teamscholing. 
 

Agenda:  
 
27 november: studiemiddag personeel 
    kinderen ‘s middags vrij 
28 november: spreekuur 
4 december:  concert leerorkerst in  
  Veluvine 
5 december: Sinterklaasfeest  
 
 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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