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Nieuwsbrief 2  2019-2020   1 oktober 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Welkom 
Opnieuw mogen we drie nieuwe leerlingen welkom heten: Jens Karsemeijer,  
Guus van Leeuwen en Jozua Goedhart van harte welkom in groep 1. We wensen jullie 
een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel zullen wennen. 
 

Fiets en lichtcontrole 
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen weer in 
het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te 
worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen 
wij mee met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie. 
Op maandag 7 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsenmakers 
de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede fietsverlichting en 
een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met 
een ‘goede’ fiets naar school komt? Alleen kinderen waarvan de fietsen worden 
goedgekeurd krijgen een presentje. U bent daar als ouder voor verantwoordelijk. 
Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd! 
 

Zending: Opbrengst project ‘School voor een school’ 
In de laatste vijf maanden van het afgelopen schooljaar is er op de Da Costaschool 
zendingsgeld opgehaald voor Stichting Barnabas. Samen is er maar liefst € 777,91 
gespaard! De opbrengst wordt besteed om onderwijs voor Syrische 
vluchtelingenkinderen in Libanon mogelijk te maken. Leerlingen, ouders en leerkrachten, 
hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! 
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Zending 

De komende periode gaan we sparen voor de stichting GAiN. Het project waar wij voor 

gaan sparen is in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Daar is een project opgezet in de 

sloppenwijk Kibera. In 2016 werd gestart met de bouw van een Day care centrum. Dit is 

een centrum waar kinderen t/m 6 jaar worden opgevangen en er is een buitenschoolse 

opvang. Ze willen daar de cirkel van armoede doorbreken door de kinderen te stimuleren 

in hun ontwikkeling en ze een goede maaltijd aan te bieden.  Als kinderen de eerste jaren 

van hun leven geen stimulans krijgen om te ontwikkelen en daarbij slechte voeding 

krijgen, dan beginnen ze al met een grote achterstand als ze naar school gaan met 6 

jaar. Deze achterstand is haast niet meer in te lopen. Jan Boonen uit Nunspeet zal over 

een poosje hierover een presentatie komen geven op school. Sparen jullie mee? 

 
 
Halen en brengen 
Wilt u uw auto bij het halen en brengen niet parkeren voor de ingang van school bij het 
hek, maar aan de overkant van de Jan Topweg.  Er ontstaan gevaarlijke situaties en  
daarbij ook terechte irritaties van andere ouders. Wilt u deze informatie ook even 
doorgeven aan anderen (opa’s en oma’s ) die uw kind ophalen. Veiligheid gaat echt 
boven allles en daarom doen we hierbij een beroep op u allen. 
Ook de chauffeurs van de taalklas zijn hiervan op de hoogte gesteld.  
 

Dierendag 
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan dierendag.  
Vrijdagmorgen 4 oktober mogen de leerlingen hun huisdieren van 11.30 uur – 
12.00 uur op het schoolplein laten zien. We zouden het op prijs stellen als de ouders 
van de leerlingen van groep 1 t/m 5 en de ouders van de leerlingen van groep 6 t/m 8 
die veraf wonen, het huisdier om 11.30 uur naar het schoolplein brengen en om 12.00 
uur weer mee terugnemen.Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 zou het fijn zijn als u 
om 11.25 uur uw kind uit de klas haalt om samen te kijken. Alle kinderen mogen deze 
dag hun knuffeldier meenemen! 
Mocht de weersverwachting zo slecht zijn, krijgt u voor 9.00 uur bericht of we deze 
activiteit afblazen.  
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Christelijke Kinderboekenmaand 
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan de Christelijke Kinderboekenmaand. 
Het thema voor deze 25e kinderboekenmaand is een avontuurlijk thema: ‘Op reis’.  
Vooral het vervoer tijdens de reis staat hierbij centraal.  
Ook in de Bijbel vinden we veel verhalen over reizen: Abraham ging op reis vanuit Ur, Jakob 
reisde naar zijn oom Laban; Het volk Israël ging door de woestijn, Naomi ontvluchtte  
haar land wegens de hongersnood. De profeet Elia reisde de hemel tegemoet met  
wagens en paarden; Jezus reisde door het land met zijn dicipelen; Paulus maakte lange 
zendingsreizen, enz. 
Allemaal maken we zo een reis door het leven. Speciaal voor deze actiemaand zijn er  
voor de diverse groepen boeken geschreven,   di e (  voor)gelezen en behandeld gaan worden 
in 
de groepen. Ook worden er liedjes gezonden van een speciale CD. Zo is er een  
themalied: ‘Op reis’.  
We hopen zo bijzondere reizen te maken met de kinderen.  
 

Openingsdienst 
De opbrengst van de collecte tijdens de openingsdienst was € 543,00  
 

Schoolkamp 
Dit schooljaar gaan we alleen met groep 8 op kamp.  
(Dus niet met groep 7 zoals in de schoolgids staat) 

 

De schildermoeders zijn druk  

bezig met het beschilderen  

van de ramen. De school pimpt  

er helemaal van op!! 

Hartelijk dank!  
 

 
 
 

 

Agenda:  
 
4 okt:  Dierendag (11.30uur) 
7 okt:  Dag van de leerkracht 
7 okt:  Fietskeuring 
8 okt:   Spreekuur 
oktober Kinderboekenmaand 
21-25 okt: Herfstvakantie 
29 okt: Luizencontrole 
6 nov:  Dankdag en Schoolontbijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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