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Nieuwsbrief 11           2017-2018    23 mei 2018 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Zending: voor de familie van Asselt (Zambia) 
Tot aan de zomervakantie besteden we het zendingsgeld aan dit doel. Op de website 
http://www.vanasseltsinafrika.nl  en op facebook (familie van Asselt in Zambia) vindt u 
meer informatie.  
  

Koningscommissie 
De Koningscommissie is ook dit jaar weer flink druk geweest met het versieren van de 
wagens voor Koningsdag de de kinderen uit de groep 1, 2 en 3. Het thema was dit jaar Heel 
Da Costa bakt! Prachtig! 
Helaas stoppen er dit jaar een viertal mensen. Er zijn al wel een paar nieuwe moeders die 
volgend jaar willen helpen. We zijn nu eigenlijk nog op zoek naar twee nieuwe 
mensen....liefst ook een handige vader. Helpt u mee? U kunt aanmelden bij Gea 
Bronkhorst. Zij coordineert de commissie vanuit de ouderraad.  
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 31 mei komt de schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s en 
groepsfoto’s en gezinsfoto’s  (alle kinderen van een gezin die op school zitten) genomen . 
Tussen de middag worden er gezinsfoto’s genomen met broertjes en zusjes die niet op 
school zitten. U kunt zich hiervoor t/m dinsdag as. aanmelden op een lijst die bij groep 1/2 
hangt of via e-mail: dacostaschool@cnsnunspeet.nl.  
Als u hiervan gebruik wilt maken, houdt u er dan rekening mee dat dit even kan duren.  
(met jongere kinderen duurt het soms even voordat er goede foto gemaakt is)  
Geeft u zich niet op dan wordt er alleen een gezinsfoto genomen van kinderen die op 
school zitten. 
 

Welkom, welkom..  
Senn Pol, Kaye Reekers en Xandher Hofman zijn bij op school gekomen in groep 1. Van 
harte welkom jongens en we hopen dat jullie snel zullen wennen op school. 
 

Eindtoets 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar doen we als school mee met de IEP-eindtoets.  
Ruim 47000 kinderen in Nederland (van 2000 scholen) hebben deze toets afgenomen (een 
derde van de scholen!) Intussen hebben we de uitslag binnengekregen. De gemiddelde score 
zat net boven het gemiddelde. Daar zijn we blij mee! Ook de resultaten van de individuele 
leerlingen van groep 8 komen overeen met de verwachtingen.   
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Verkeersouders 
Bij ons op school is een aantal ouders actief als verkeersouders. Zij organiseren samen met 
de schoolleider allerlei activiteiten. Zo is er voor groep 3 en 4 een wandelexamen; voor 
groep 5 een lasergunactie en voor groep 8 een dode-hoekactie. Van alle kinderen vanaf 
groep 3 worden begin oktober de fietsen gekeurd. Bij een aantal van deze activiteiten 
wordt de wijkagent betrokken.  
Eens in de twee jaar is er een grote actie: Streetwise. Deze activiteit wordt verzorgd door 
de ANWB. Al deze acties worden dus voorbereid door de verkeersouders. Daar zijn we heel 
blij mee! Om dit te continueren hebben we volgend schooljaar een aantal nieuwe ouders 
nodig omdat er een aantal verkeersouders afscheid nemen. Hun kind gaat van school af…. 
Wie wil er zitting nemen in deze groep en ons meehelpen? U kunt zich opgeven bij Albert 
Magré. 
 

Nieuwe touchscreenborden 
Op groep 1/2 na hebben alle groepen nieuwe digiborden gekregen. We zijn dus weer 
helemaal bij de tijd.  
 

Schoolfruit 
Inmiddels zijn we gestopt met schoolfruit. We willen hier wel een vervolg aan geven. We 
hebben de fruitdagen daaarom uitgebreid tot woensdag, donderdag en vrijdag. Het is op 
deze dagen de bedoeling dat de leerlingen fruit bij zich hebben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Agenda 
26 mei: Korfbaltoernooi 
28 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 6 
31 mei: Schoolfotograaf 
3 juni: Themadienst 
4 -7 juni: Avondvierdaagse 

4-6 juni: Schoolkamp groep 7 en 8 

 

met vriendelijke groet,  

personeel Da Costaschool 
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