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Nieuwsbrief 2  2018-2019    17 september 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

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.  
(21 januari 2019 en 11 juli 2018)  

 Overblijfouder: 
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 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! Voor alle dagen kunnen we nog mensen gebruiken. 
Er staat een tegemoetkoming tegenover! Voor meer informatie kunt u techt bij Diana 
Vos. Tel: 261854 

 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 leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. We zijn nog op zoek 
naar ouders die zitting willen nemen in deze groep. U kunt zich aanmelden bij Albert 
Magré. Ook voor meer info kunt u bij hem tercht. 
 

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. (dacostaschool@cnsnunspeet.nl) 
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Luizenzakken 
Nog niet ieder kind blijkt de luizenzak meegenomen te hebben naar school. Wilt u hier 
op toezien. Nieuwe zakken zijn op school te verkrijgen voor € 2,50 per stuk.   
 

Fiets en lichtcontrole 
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen weer in 
het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te worden 
aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee 
met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie. 
Op maandag 1 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsenmakers 
de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede 
fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw 
kind die dag met een ‘goede’ fiets naar school komt? Alleen kinderen waarvan de fietsen 
worden goedgekeurd krijgen een presentje. U bent daar als ouder voor verantwoordelijk. 
Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd! 

  

Opbrengst zendingsdoel openingsdienst 
De opbrengst van de collecte tijdens de openingsdienst t.b.v. het evangelisch 
begeleidingscentrum in Doornspijk is € 530,00 
 

Actie schoenendoos 
Vooraankondiging: Vanaf 29 oktober, na de herfstvakantie, doen we bijna 4 weken 
lang mee met de actie schoenendoos Actie4kids!  
Wilt u uw kind alvast een lege schoenendoos meegeven. In de eerste week na de 
vakantie wordt deze op school versierd en gaat de schoenendoos weer mee terug naar 
huis. U krijgt dan via een folder en e-mail meer informatie over hoe de actie verder gaat!  
 
We hopen dat er voor ieder kind een doos is. In de folder die u meteen na de 
herfstvakantie krijgt, staat hierover meer informatie! 
 

Halen en brengen 
Wilt u uw auto bij het halen en brengen niet parkeren voor de ingang van school bij het 
hek, maar aan de overkant van de Jan Topweg.  Er ontstaan gevaarlijke situaties en  
daarbij ook terechte iriitaties van andere ouders. Wilt u deze informatie ook even 
doorgeven aan anderen (opa’s en oma’s ) die uw kind ophalen. Veiligheid gaat echt 
boven allles en daarom doen we hierbij een beroep op u allen. 
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Nieuwe leerlingen 
Hierbij willen we Kai van Keulen, Bo Visch, Eva Stoel en Luna van Renselaar  
van harte welkom heten in groep 1. We wensen jullie allen veel plezier  
bij ons op school! 

 

Oordopjes, oortjes 
Vorige week heeft iedere leerling uit de groepen 4 t/m 8 oordopjes gekregen 
voor het werken op de tablet/computer.  
Deze oordopjes zijn eenmalig door school aangeschaft en de kinderen zijn  
zelf verantwoordelijk voor deze oortjes. De oordopjes worden in een doosje 
in de vakjes van de kinderen bewaard. 
Als een oortje kapot gaat, wordt u verzocht zelf een nieuwe/andere mee te geven.  
 

Cultuurvoorstellingen in Veluvine 
Alle groepen gaan dinsdag 25 september naar de Veluvine voor het bijwonen  
van verschillende cultuurvoorstellingen. De groepen 1 t/m 4 gaan met de auto.  
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan met de fiets. 

Agenda:  
 
19 sep:  Schoolfeest  
25 sep:  Cultuurmanifestatie 
1 okt:  Fietskeuring 
2 okt:   Spreekuur 
4 okt:  Dierendag 
5 okt:  Dag van de leerkracht 
8-12 okt: Kinderboekenweek 
16 en 18 okt: Openbare lessen 
22-26 okt:  Herfstvakantie 
 
 
 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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