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Nieuwsbrief 1  2019-2020   3 september 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Een nieuw schooljaar….. 
We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. 
 
Helaas zijn er ook verdrietige dingen gebeurd. 
Zo hebben Dirkjan en Erik Kers op 30 juli afscheid moeten nemen van hun moeder.  
Mw. Kers is in besloten kring begraven. We wensen dhr. Kers, Dirkjan en Erik veel 
sterkte toe. 
Theo de Kok, vader van Mattijs en Bas, heeft een ernstig auto-ongeluk gehad.  
Hem wacht een lang revalidatietraject. We wensen Theo veel beterschap! 
 
Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: zou de nieuwe juf 
meevallen? Is die nieuwe meester streng? Zal het moeilijk zijn in de nieuwe groep? 
De juffen en meesters doen hun uiterste best om de kinderen zo snel mogelijk te laten 
wennen aan hun nieuwe situatie. We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind 
zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of zorgen zijn, schroom niet en kom 
even praten. Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken.  
We hopen op een een mooi, prettig en leerzaam schooljaar. 
 

Welkom 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heten we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte 
welkom. David Bakker, Fleur van der Meulen, Senna Pap, Jolijn de Zwaan en Milou de 
Zwaan zijn onze nieuwe leerlingen in groep 1; Björn Gelling in groep 6, Annemijn Gelling 
in groep 4 en Céline Gelling in groep 3 zijn ook bij ons op school gekomen.  
We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel zullen 
wennen. 
 

Openingsdienst 
Vanavond is de jaarlijkse openingsdienst in de Dorpskerk (PKN); aanvang 19.00 uur voor 
alle kinderen en ouders van de CNS-scholen. U bent van harte welkom! 

 

Uw gegevens 
Bij aanmelding heeft u aan ons uw gegevens verstrekt.  
Is er iets in veranderd, (adres, mobiele) telefoon, e-mail etc.) of heeft u  een 
andere noodopvang, geeft u dat dan even schriftelijk of per e-mail door?  

zelfde ‘uitstraling’ 
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Fietsen 
De kinderen van groep 7b en 8 mogen hun fiets neerzetten op het extra stukje plein bij 
de ingang van de school (Da Costastraat). 
De overige leerlingen kunnen hun fiets in het fietsenhok op het plein plaatsen. Het 
overdekte fietsenhok, aan de kant van de Da Costastraat, is bestemd voor de 
leerkrachten, bezoekende ouders e.d.  
Het is de bedoeling dat kinderen alleen in het fietsenhok komen om hun fiets neer te 
zetten of op te halen. De kinderen die op de fiets mogen komen, krijgen aan het begin 
van het schooljaar een nummer toegewezen.  
Leerlingen die binnen de “fietsgrenzen” wonen (zie schoolgids), roepen we op om de fiets 
thuis te laten. Mocht het nodig zijn om de fiets mee te nemen, laat dat dan even weten 
aan de leerkracht.  
De kinderen uit de groepen 6, 7a, 7b en 8 mogen met de fiets naar school komen als ze 
op die dag gym hebben. Met de leerkracht wordt afgesproken waar de fietsen kunnen 
worden neergezet. 
 
 

Luizencontrole 

Vanmiddag (3 september) vindt er een luizencontrole plaats door de luizenmoeders. We 
willen u vragen om het haar van uw dochter niet in te vlechten. 
 

Omgekeerde gesprekken voor de ouder(s) van  

kinderen van groep 2 t/m 8 
Hierbij willen we u nogmaals attenderen op de vragenlijsten voor de omgekeerde 
gesprekken die u gisteren digitaal hebt gekregen. Wilt u deze uiterlijk vrijdag as. digitaal 
opsturen. Bij voorbaat dank. Van sommigen hebben we ze al binnen!! 
De gesprekken vinden plaats op 12 en 17 september. 
De vragenlijsten hoeven alleen ingevuld en opgestuurd te worden als uw kind bij een 
voor hem of haar nieuwe leerkracht zit. Indien u de gegevens van vorig jaar nog heeft 
opgeslagen, kunt u deze gebruiken en eventueel aanvullen en opsturen.  

 
Gymrooster 
Groep 2/3 gymt woensdagmorgen in sporthal ‘de Feithenhof’. 
Groep 4 t/m 8 gymmen op de maandagmiddag en de woensdagochtend in de Feithenhof 

  

Afwezigheid 
I.v.m. een fietssponsortocht naar de Mont Ventoux t.b.v. de bestrijding van 
alvleesklierkanker (Support Casper) is dhr. Albert Magré van 11 t/m 13 september 
afwezig. In de Stentor van deze week staat een stuk hierover geschreven. 
Voor meer info verwijs ik u naar: www.inspire2livemusic-classic.nl. Daar kunt u me ook 
sponsoren (aftrekbaar voor de belasting) 
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Huisbezoek 
Er wordt alleen een huisbezoek door de leerkrachten van groep 1 en 2  
afgelegd bij de nieuwe gezinnen. Wel is er voor iedere nieuwe leerling een intakegesprek. 
 

 

Oordopjes, oortjes 
Iedere leerling van gr 4 t/m 8 krijgt een oortje voor het werken op de tablet/computer.  
Deze oordopjes worden eenmalig door school aangeschaft en de kinderen zijn zelf 
verantwoordelijk voor deze oortjes. Als een oortje kapot gaat wordt u verzocht zelf een 
nieuwe/andere mee te geven.  
 

Brochures etc.  
De komende tijd ontvangt u naast de schoolgids en kalender ook verschillende brochures, 
waarbij u tijdschriften en boeken kunt bestellen. Wij weten niet altijd wat  
de inhoud van deze boeken en tijdschriften is. Wij zijn slechts een doorgeefluik.  
Toch willen we het u niet onthouden. Beoordeelt u zelf of het iets is voor uw kind(eren). 
Voor de duidelijkheid, u gaat een contract aan met de betreffende uitgever en  
niet met ons als school. 
 
 
 
 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

Agenda:  
 
3 sep:  Luizencontrole  
3 sep:  Openingsdienst (19.00 uur) 
    Dorpskerk 
12/ 17 sep:    Omgekeerde oudergesprekken  
  (gr 3-8) 
18 sep:  Schoolfeest  
24 sep:  Cultuurmanifestatie 
4 okt:  Dierendag 
5 okt:  Dag van de leerkracht 
7 okt:  Fietskeuring 
8 okt:   Spreekuur 
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