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Geachte ouder(s), verzorger(s),
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!

Overblijfmoeders
Nog maar eens een keer een oproep: 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

Schoolreisje
Maandag 27 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreisje naar speelpark
Oud Valkenveen (bij Naarden). U bent daar in een brief van 9 mei over geïnformeerd.
We wensen een ieder een hele fijne dag!

Korfbal
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.

Welkom
Hierbij willen we Fayenne Lankman en Lize Fidder van harte welkom heten in groep 1.
We wensen jullie veel plezier en hopen dat jullie snel zullen wennen bij ons op school!
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Streetwise
Op woensdag 22 mei komen de mensen
van de ANWB het programma ‘Streetwise’
verzorgen aan alle groepen. De kinderen uit de
groepen 7 en 8 moeten deze dag met hun fiets
naar school komen.

Schoolfotograaf

Donderdag 23 mei komt de schoolfotograaf. De foto’s kunt u later via een code via
internet bestellen. Er zullen individuele en groepsfoto’s gemaakt worden.
We laten ‘s middags onder lestijd de familiefoto’s maken. De oudere leerlingen zullen
dan hun broertjes en/of zusjes ophalen. Groep voor groep, zodat de rij kort blijft en
er niet veel lestijd verloren gaat.
Als u met een jonger broertje/ zusje wilt komen zodat het hele gezin erop staat,
dan dient u dit door te geven. Dit omdat we dan rekening kunnen houden met het
aantal. (en de rest onder schooltijd al op de foto zetten) U kunt zich opgeven via
de e-mail dacostaschool@cnsnunspeet.nl. Deze foto’s worden tussen de middag
gemaakt. (vanaf 12.00 uur). Als uw kinderen in de middagpauze op de foto gaan,
bestaat de mogelijkheid dat u nogal lang moet wachten. Met jongere broertjes en
zusjes is niet aan te geven hoelang het duurt om de foto’s te maken. We vragen om
begrip hiervoor. (misschien iets om brood mee te nemen en met de kinderen op
school te eten?)
De groepsfoto van groep 7/8 wordt op dinsdag 18 juni gemaakt i.v.m. de afwezigheid van
Daniël Tijdeman.

Agenda:
22 mei:
23 mei:
25 mei:
27 mei:
30-31 mei:
7 juni:
10-14 juni:

Streetwise
Schoolfotograaf
Korfbaltoernooi
Schoolreis gr 3-8
Hemelvaartsvakantie
Sponsorloop (vanaf 10.30 uur)
Pinkstervakantie

Met vriendelijke groet
Personeel Da Costaschool
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