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Nieuwsbrief 3  2019-2020   1 november 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Dankdag: 

Samen willen wij U danken 
 

Bidden en danken voor gewas en arbeid, 
Biddend overwinnen we deze tijd. 

Door op God te vertrouwen, 
en aan zijn koninkrijk te bouwen. 

 
Wij kunnen praten met onze Heer, 

praten, elke dag weer. 
Een antwoord krijgen we via zijn woord, 

uit de bijbel, dagelijks gehoord. 
 

Wij mogen dankbaar zijn, 
dankbaar voor eten, genade, dat is fijn. 

Op deze dag mogen we leren, 
dat God het tij kan keren. 

 
Deze dag is een mooie dag, 

een dag om te danken voor gewas en arbeid. 
Soms denk ik is het wel van deze tijd, 

omdat elke dag, een dankdag zijn mag. 

 
 

Woensdag 6 november is het dankdag. We zullen op school hier aandacht aan  

besteden tijdens de Bijbelles. 
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Versieravond 
Op maandagavond 18 november is er weer de versieravond voor het Sinterklaasfeest.   
Alle ouders van de kinderen van groepen 1 t/m 4/5 zijn op die avond van harte  
welkom. We starten om 19.00 uur. Het Sinterklaasfeest wordt op school gehouden op 5 
december. 

 

 

Schoolontbijt 

Woensdag 6 november is Het Nationaal Schoolontbijt! We doen daar als Da Costaschool 
aan mee. Kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten.  
Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een plastic tas meegeven.  
Al het overige staat in de bijlage over het schoolontbijt.  
 

Schoolfruit 

Met ingang van 13 november 2019 gaat onze school weer deelnemen aan het EU-
Schoolfruit-programma. Dat betekent dat de kinderen gedurende maximaal 25 weken drie 
keer in de week op woensdag, donderdag en vrijdag een stukje fruit of groente krijgen. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar: www.euschoolfruit.nl.  

 
 

Teamscholing, kinderen vrij 
Op dinsdagmiddag 19 november en donderdag 21 november (de hele dag) zijn de 
kinderen vrij i.v.m. twee scholingssessies voor het personeel. 
 
 

Welkom 
Hierbij heten we Gerwin Klaassen, Kate van Nieuwenhuizen en Rosanne Schoonhoven 
van harte welkom in groep 1. We hopen dat jullie een fijne tijd mogen beleven op de Da 
Costaschool. 
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Start nieuwe kleutergroep 

In verband met de grootte van groep 1/2 en de toename van het aantal kleuters  
gaan we na de Kerstvakantie werken met twee kleutergroepen. 
Ook groep 3 zal dan als enkele groep verder gaan.  
We hebben twee ‘nieuwe’ leerkrachten benoemd die les gaan geven aan de kleuters: 
Géke Hop en Lidy Fledderus. 
 
Hieronder ziet u de verdeling van de groepen 1, 2 en 3.: 
Groep 1:   Géke Hop:   (maandagochtend en dinsdag) 

Beertje Vinke:  (woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 
Groep 2: Marisse van Zalk  (maandagochtend en dinsdag) 
 Lidy Fledderus  (woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 
Groep 3:  Lida Liefers:   (maandag) 
   Gretha van der Stege  (dinsdag t/m vrijdag) 
   
Voor de groepen 4 t/m 8 verandert er niets. 

Agenda:  
 
6 nov:  Dankdag 
6 nov:  Schoolontbijt 
18 nov: Versieravond (gr 1 t/m 5) 
19 nov: Studiemiddag personeel ,  
  kinderen ’s middags vrij 
21 nov: Studiedag, kinderen hele  

dag vrij 
3 dec: Spreekuur 
5 dec: Sinterklaasfeest 
 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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