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Kind leer mij,
Kind leer mij geduld. Alles komt op zijn tijd.
Duizend jaar is als één dag. Een ogenblik als de eeuwigheid.
Kind, leer mij geloven in ongelofelijke dingen.
Dat soldaten kunnen huilen en geweren kunnen zingen.
Kind leer mij te weten waar geen bewijs voor is.
Leer mijn gevoel te weten. Dat er licht is in de duisternis.
Kind, leer me te zeggen dat de dag zal komen zoals hij er toen was.
Een dag van uitgekomen dromen waarop het Kind geboren werd.
Vanuit de hemel kwam een Licht.
Een visioen vol beloften. Een schitterend vergezicht.
Van Chris Lindhout
Zondag 2 december is het alweer de eerste adventszondag. De komende weken zullen
de Bijbelverhalen in het teken staan van advent en Kerst: de komst van Christus toen en
straks…….

Zending
De komende periode sparen we voor Open Doors.
Open Doors is een organisatie die vervolgde christenen helpt.
Christenen die het moeilijk hebben omdat ze in de Here Jezus
geloven. Ze worden geslagen, gepest en soms zelfs vermoord.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle
leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs
28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.
Open Doors heeft een top 50 gemaakt van alle landen waar christenen worden vervolgd. Dit is
de Ranglijst Christenvervolging.
Omdat christenen in deze landen moeilijk aan een Bijbel kunnen komen, brengt Open Doors
bijbels en christelijke boeken. Ook leert Open Doors christenen de Bijbel beter te begrijpen.
Door bijvoorbeeld trainingen te geven. Er zijn ook veel mensen die de Bijbel niet lezen, omdat
ze niet kunnen lezen. Open Doors leert hen dit. Als christenen kunnen lezen en schrijven,
krijgen ze ook makkelijker een baan. Sommige mensen worden gevraagd om een brief te
schrijven, door mensen uit hun dorp, bijvoorbeeld door moslims. Op deze manier kunnen ze
moslims ook vertellen over de Here Jezus. Sparen jullie mee?

Eeckelhagen 37, Nunspeet, tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl website: dacostaschool.net

Huiswerkbeleid
Hierbij willen we u iets vertellen over hoe we als Da Costaschool omgaan met huiswerk.
Allereerst het doel van het huiswerk:
Huiswerk is een manier om de leerlingen (extra) gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheid
te verfijnen en uit te breiden. Door veel te oefenen wordt kennis verworven en uitgebreid en draagt
het bij tot automatisering van al gekende oefenstof.
Daarnaast is het van belang om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
Er wordt in de groep aandacht besteed hoe het huiswerk geleerd en gemaakt kan worden.
Hieronder een aantal aandachtspunten voor u als ouder:
Om het huiswerk goed te kunnen maken heeft uw kind nodig:




Een rustige (liefst vaste) plaats waar het huiswerk gemaakt kan worden.
Een huiswerkmap waarin per week genoteerd staat wat het huiswerk is.
Vanaf groep 5 werken de leerlingen met het huiswerk via Leskompas (www.leskompas.nl)
Hierop wordt aangegeven wat het huiswerk voor komende week is.
 Aanmoedigen en motiveren is prima!. Ga niet samen met uw kind huiswerk maken!
De bedoeling van huiswerk is dat kinderen (extra) oefenen wat op school is behandeld en
dit zelf leren toepassen. Overhoren is natuurlijk prima (bij tafels, repetities etc).
 Neem contact op als uw kind regelmatig het huiswerk niet snapt.
We hebben als team voor elke groep afspraken gemaakt voor welk vak en met welke frequentie we
huiswerk aan de kinderen opgeven. Ook dit is vastgelegd in ons huiswerkbeleid.

De week van de mediawijsheid in groep 7/8: MediaMasters2018
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. Daarom doet groep 7/8 deze week mee met de week van de
Mediawijsheid en spelen zij het spel van MediaMasters. 23 november was de laatste speldag.
De hele week zijn de kinderen aan de slag geweest met leuke, uitdagende en spannende
mediaopdrachten. De kinderen hebben geleerd media kritisch te bekijken, in te schatten wat de
mogelijkheden zijn en de risico’s te herkennen. Een kritische blik en flink wat doorzettingsvermogen
leverde iedere leerling van groep 7/8 uiteindelijk de titel Mediamaster op.
Alle kinderen van groep 7/8 die MediaMasters uitspeelden zijn geslaagd.
Groep 7/8 is dus nu echt mediawijs! Gefeliciteerd!

Kerstviering
Dit jaar houden we het Kerstfeest in de Opstandingskerk op donderdag 20 december. (19.00 uur)
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. “s Middags gaan we met alle kinderen oefenen in de kerk
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen vrijdag 21 december tussen 8.30uur en 9.30uur
op school komen.
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Studiemiddag

Op 11 december zijn de kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Actie schoenendoos
Deze week hebben we 106 schoenendozen weg mogen brengen naar stichting: De Samaritaan.
Voor actuele informatie kunt u terecht op www.actie4kids.org

Groep 1, 2 en 3:
In groep 1/2 zitten na de kerstvakantie ruim 30 kinderen. Daarom hebben we besloten om
alle kinderen die in groep 2 zitten na de kerstvakantie in de combinatiegroep 2/3 te plaatsen.
De ouders van groep 1, 2 en 3 zijn intussen op de hoogte gesteld.

Sinterklaasfeest

Woensdag 5 december hopen we Sinterklaas en z’n
zwarte Pieten weer te ontvangen op school. Om half
negen wachten we op het schoolplein met z’n allen op
zijn komst.
Na het ontvangst zal de Sint alle groepen bezoeken.
We hopen op een gezellig feest.

Begin Kerstvakantie
De Kerstvakantie begint op vrijdag 21 december om
11.00 uur. Maandag 7 januari worden de kinderen weer op school verwacht.

Agenda:
27 november:
5 december:
11 december:
20 december:
24 dec- 4 jan:

Spreekuur
Sinterklaasfeest
Kinderen ‘s middags
(i.v.m. studiedag personeel)
Kerstfeestviering in de
Opstandingskerk
Kerstvakantie

Met vriendelijke groet
Personeel Da Costaschool
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