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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Pasen 
 
Op deze donderdagmorgen voor Goede Vrijdag wordt in alle 
groepen een Paasviering gevierd. De kinderen wordt verteld dat de 
Heer waarlijk is opgestaan! Halleluja! 

 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 

Als de koning der Joden word Hij veracht 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 

als Hij roept 'Het is volbracht!' 

 

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 

maar de steen van het graf is nu weg gehaald 

Jezus leeft! Hij is opgestaan! 

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg 

      Sela 
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Personeel 
José Zeevat is nog steeds ziek. Het is nog onduidelijk wanneer  
zij haar werkzaamheden weer volledig kan hervatten. Zij heeft momenteel weinig  
energie. We wensen José veel beterschap!. Voorlopig worden haar  
werkzaamheden overgenomen door Janny Plaggenmars. 
Ook onze conciërge Marco Prakken is al een aantal weken uit de running. Hij heeft zijn 
grote teen gebroken. Het genezingsproces verloopt erg langzaam. 
We wensen beiden beterschap ! 

 

Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie:  21 – 25 oktober 2019 
Kerstvakantie:  23 december 2019 - 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie:  24 – 28 februari 2020 
Paasvakantie:  10 – 13 april 2020 
Meivakantie:   27 april – 8 mei 2020 
Hemelvaartsvakantie: 21 en 22 mei 2020 
Pinkstervakantie  1 juni 2020 
Zomervakantie:  20 juli - 28 augustus 2020 

 

Overblijfmoeders 
Zoals het er nu uit ziet, hebben we volgend schooljaar een ernstig tekort aan 
overblijfmoeders. Hierbij willen we dan ook een oproep aan u allen doen om u op 
te geven als overblijfhulp. U kunt u opgeven bij Diana Vos. Tel: 06-12062738 
 
 

Verkeersouders 

Ook deze groep ouders organiseert al jaren een aantal acties die in het loop van het  
jaar plaatsvinden. In oktober is er de fietskeuringsactie en in het voorjaar zijn er diverse 
andere activiteiten zoals: Streetwise van de ANWB of het wandelexamen voor de  
groepen 3 en 4. Ieder jaar is er voor groep 5 een lasergunactie en de 
dode hoekoefening is er voor groep 8. Voor volgend schooljaar heeft deze groep 
ouders versterking nodig van minimaal drie personen. Wilt u meedoen?  De 
werkzaamheden zijn te overzien en de kinderen hebben leuke en vooral leerzame 
verkeerslessen. U kunt zich opgeven bij Albert Magré. 
 
Verder willen we u verzoeken om uw kind niet af te zetten voor het schoolhek aan de 
Eeckelhagen. Wilt u uw auto parkeren aan de overkant van de Jan Topweg en  
dan lopend met uw kind naar school gaan. Het is te druk bij het hek en er ontstaan zo 
gevaarlijke situaties.  
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Voetbal en korfbal  
Volgende week woensdagmiddag (24 april) wordt op de 
‘Wiltsangh’ het voetbaltoernooi gehouden.  
 
Het korfbaltoernooi is zaterdag 25 

mei (van 8.30 uur– 14.30 uur)op de Wiltsangh!  
U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. 
 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 
Agenda:  
19-22 april: Paasvakantie 
24 april:   Voetbaltoernooi 
27 april:    Koningsdag 
29 april – 3 mei: Meivakantie 
7 mei:  Luizencontrole 
12 mei:  Moederdag 
15 mei:  Juffendag 
20-23 mei:  Avondvierdaagse 
22 mei:  Streetwise 
25 mei:  Korfbaltoernooi 
27 mei:  Schoolreis gr 3-8 
30-31 mei:  Hemelvaartsvakantie 
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