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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Personeel 
Beertje Vinke is nog steeds ziek. Wel komt ze af en toe een aantal uren op  
school. Zij ondersteunt dan de invalleerkracht in haar eigen groep. Er is en re-
integratiepropramma opgesteld. Daarbij neemt ze ook steeds meer lessen van de 
invalkracht over.  
We hopen dat Beertje in de loop van maart haar werkzaamheden weer geheel  
kan hervatten. Ook José Zeevat is nog ziek. Het is nog onduidelijk wanneer  
zij haar werkzaamheden weer volledig kan hervatten. Zij heeft momenteel weinig  
energie. In de komende maanden vinden er diverse onderzoeken plaats in het  
ziekenhuis, waarbij gekeken wordt waar de wisselende hartslagfrequênties vandaan 
komen. We wensen beide juffen veel beterschap!. 
 
Het blijkt dat het steeds moeilijker wordt om invallers te kunnen krijgen bij  
ziekte of afwezigheid van een leerkracht. Onze invalpool is zeer beperkt gevuld.  
Ik wil u dan ook via deze weg vragen of u nog iemand kent in uw familie of kennissen- 
kring die een onderwijsbevoegdheid heeft en eventueel wel wil werken. Wilt u vragen of 
diegene dan  contact op wil nemen met school? Alvast bedankt! 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen (groep 5 t/m 8) 
We zijn als leerkrachten steeds op zoek naar manieren om de kinderen onderwijs 
te geven dat zoveel mogelijk aansluit  bij de behoefte van de kinderen.  We 
maken daarbij volop gebruik van adaptieve softwareprogramma's als Rekentuin, Taalzee, 
Muiswerk, enz. Deze programma's sluiten aan bij het niveau van de kinderen.   
Daarnaast maken we uiteraard ook gebruik van de software die bij  
onze reken- en taal/spellingmethode wordt geleverd. De diverse programma's werken 
echter allemaal op een andere manier en dat is soms lastig voor het over-zicht.  
De laatste jaren is er een softwareprogramma op de markt gekomen dat  
alle goede eigenschappen bundelt en overzichtelijke resultaten geeft: "Snappet". 
Verschillende scholen in den lande en ook in Nunspeet maken hiervan gebruik.  
Omdat er goede resultaten mee worden behaald en veel leerkrachten enthousiast zijn, 
hebben we als personeel besloten om na de voorjaarsvakantie ook aan de  
slag te gaan met "Snappet". Het gaat dan om een proef en alleen om het vak rekenen, 
voor de groepen. 
5 t/m 8. Binnenkort hoort u hier meer over. Wie alvast wat extra informatie wil kijkt op 
nl.snappet.org. 

 

Nieuwsbrief 7  2018-2019         7 februari 2019 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


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

  

 

 

 

 

Zending 

Vanaf de voorjaarsvakantie willen we gaan sparen voor de stichting Barnabas.  
Zij zetten zich in voor Syrische vluchtelingen in Libanon  
Iedereen weet dat Syrië al jaren lijdt onder een gewelddadige burgeroorlog. 
Wat minder mensen weten is dat buurland Libanon relatief gezien de meeste Syrische 
vluchtelingen opvangt. Één op de drie mensen in Libanon is vluchteling!  
Door de komst van de 1,5 miljoen vluchtelingen staat het land op diverse fronten enorm 
onder druk. De werkloosheid is hoog en  er is een gigantische vraag naar huisvesting, 
voedsel en onderwijs.  
Basisschool voor kinderen  

Ten zuiden van Beiroet heeft een lokale Libanees de handen uit de mouwen gestoken.  
Hij is in 2013 een schooltje voor Syrische vluchtelingen gestart. Wat begon met enkele 
kinderen, is inmiddels uitgegroeid tot een goed draaiende basisschool met 175 kinderen.  
De school werkt vanuit haar christelijke identiteit. Stichting Barnabas heeft deze school  
de afgelopen jaren incidenteel ondersteunt.  
Bouwen aan de toekomst  
Deze school investeert in de meest kwetsbare slachtoffers van deze oorlog: kinderen. De 
basisschool biedt hoop voor de toekomst omdat kinderen leren  
lezen, schrijven en zichzelf ontwikkelen. Doordat de school inmiddels 14 medewerkers in 
dienst heeft draagt de school tevens bij aan de werkgelegenheid.  
Doelstelling 2019  
Samen met NEON (NUnspeet en Ontwikkelingssamenwerking), een platform van 
Nunspeetse Stichtingen, € 12.000,00 ophalen voor deze school. Door samenwerking met 
NEON zal de gemeente Nunspeet 50% van dit bedrag  
bijleggen. Doet u mee om samen € 6000,00 te halen, een school voor een school! 
 

Studie personeel, kinderen vrij 
Donderdagmiddag 14 februari, zijn de kinderen vrij in verband met een studiemiddag 
voor het personeel. 
 

Open dag 
Zaterdag 16 februari is er van 10 uur tot 14 uur een opendag.  
U bent van harte welkom! Meer informatie kunt u vinden op 
internet:kinderopvangenonderwijsnunspeet.nl/ 
 

 

 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 

Agenda:  
12 februari:  Spreekuur 
14 februari:  Kinderen ’s middags vrij! 
16 februari: Open dag (10.00-14.00 uur) 
25-28 februari:  Voorjaarsvakantie 
5 maart:  Luizencontrole (’s middags) 
13 maart:  Biddag 
18-28 maart: Projectweek 
28 maart:  Afsluiting project (kijkavond) 
20 maart:  Lasergunactie groep 5 
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