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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie schoenendoos 
Deze week beginnen we met de actie schoenendoos. Voor de ouders groep 1/2a  

willen we vragen om zelf met de kinderen een schoenendoos te versieren. 

Deze mogen ze dan versierd meenemen naar school.  

In de overige groepen worden de schoenendozen in de klas versierd en daarna  

meegenomen naar huis. Vandaag hebben de kinderen een folder meegekregen met  

daarin veel informatie over de actie. We willen u vragen of u de schoenendoos wilt  

vullen met allerlei bruikbare spullen zoals vermeld in de actiefolder. Het is natuurlijk  

leuk als de kinderen iets van zichzelf kunnen geven, bijvoorbeeld een knuffel. 
  

Als u kunt, willen we u vrijblijvend vragen of u € 5,00 in de envelop wilt doen en  

deze aan de buitenkant van de doos te plakken. Per gezin hoeft niet meer dan 1 envelop 

ingeleverd te worden. (Maar ook dat is vrijblijvend).  We besteden het zendingsgeld,  

dat de afgelopen maanden gespaard is, aan contante betallingen voor niet ingeleverde 

enveloppen.  

Wilt u er zorg voor dragen dat de schoenendozen uiterlijk vrijdag 16 november weer  

zijn ingeleverd. 
 

Schoolontbijt 

Over twee weken start Het Nationaal Schoolontbijt!   

We houden als school op woensdag 7 november het schoolontbijt. 

Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een plastic tas 

meegeven.  

Op www.schoolontbijt.nl  vindt u in meer informatie. 
 
 

Welkom Youp 
Youp Visser is vandaag voor het eerst op school in groep 1. Hartelijk welkom Youp.  

We hopen dat je snel zult wennen en wensen je een fijne tijd bij ons op school.  
  

Nieuwsbrief 4  2018-2019   29 oktober 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl
http://www.schoolontbijt.nl/


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

  
 

Dankdag 

Volgende week woensdag 7 november is het dankdag. We zullen op school hier  

aandacht aan besteden tijdens de Bijbelles. 

 

: voor sociaal-emotioneel leren op school 
Vanaf dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor sociaal emotionele  

vorming. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief  

burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd  

op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op 

preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.  

Regelmatig krijgt u via de app of mail informatie met welke onderwerpen we op school 

bezig zijn. De leerkrachten en kinderen zijn er erg enthousiast over.  

Meer informatie vindt u op www.kwinkopschool.nl 

In de bijlage vindt u een ouderfolder en een koelkastposter!! 

 

 
Leerlingen die begrijpend lezen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt  

de lessen er niet leuker op. Daarom hebben we gekozen  voor Nieuwsbegrip, met 

interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit.  

Deze methode grbnuikjen we nu sinds een half jaar! Het resultaat: méér plezier in  

de lessen. En dat levert betere resultaten op! 

Leerlingen maken oefeningen en toetsen op papier én op de computer of chromebook.  

Voor leraren zijn er handige digibordtools en een online lerarendeel. 

Voor info: www.nieuwsbegrip.nl 

 

Schoolfruit 
Van 12 november tot en met 19 april doet onze school mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. 

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week, (woensdag, donderdag 

en vrijdag) gedurende twintig weken, groente of fruit uitgereikt tijdens de 

pauze, om in de klas op te eten.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en 

fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 

Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 
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Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten  

verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website 

www.euschoolfruit.nl.   

 

Mad science 
Op vrijdag 16 november komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire 

science show op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van  

groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus. 

Zij worden vanaf 6-12-2018 iedere donderdag, na schooltijd, zes weken lang, 

meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek 

die daarachter zit uitleggen. 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 

Er komt van alles aan bod! 

Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! 

Inschrijven kan t/m 29-11-2018. en vol=vol. 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 

nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 

Kosten € 69,50 per kind. 
 

Themadienst: 
In de week van 12 t/m 16 november worden er verhalen verteld over Jona. De themaweek 

wordt ’s zondags afgesloten met een themadienst in de kerk. (Meer info volgt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 

 

 

 

Agenda:  
7 november:   Dankdag en Schoolontbijt 

vanaf 12 nov:  Schoolfruit 

16 november: Einde actie schoenendoos 

16 november: Science demontratie 

18 november: Themadienst 

19 november:  Versieravond (gr 1 t/m 4/5) 
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