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Wij verwachten vol verlangen de Heer, 
Hij is onze hulp en schild. 
Ja,om Hem is ons hart verblijd, 
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij. 
Schenk ons Uw trouw,Heer, 
op U is al onze hoop gevestigd 
 

Psalm 33:20-22 
 

 
 

 

U leest alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  

We willen u alvast gezegende Kerstdagen en een  

voorspoedig 2020 toewensen! 
 

Kerstfeest / Kerst Sing-In 
 
Op donderdag 19 december organiseren we ’s avonds een sing-in op het schoolplein.  
Bij deze sing-in is iedereen van harte welkom (ook opa’s, oma’s en andere belangstellenden). 
We beginnen om 19.00 uur.  
De kinderen vieren die avond ook het Kerstfeest in hun eigen groep.  
Zij worden om 17.30 uur op school verwacht. 
Na de viering wordt er gezamenlijk in de groep gegeten.  
We willen de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vragen of u uw kind vanaf  
18.45 uur uit de groep wilt halen om met uw kind naar het plein te gaan voor de sing in.  
 
Tijdens het zingen willen we u vragen niet te praten en met ons mee te zingen. 
We hopen een fijne sing-in te beleven. 
 

Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 11.00 uur vrij! 

Nieuwsbrief 5 2019-2020   13 december 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Formatie/Personeel 
Na de vakantie gaan we werken met een enkele groep 1, 2 en 3. We hopen zo nog meer 
tegemoet te kunnen komen aan datgene wat de kinderen nodig hebben. 
 
Verder willen we Hester Mulder bedanken voor vrijdagen die ze voor groep 4/5 heeft gestaan. 
Na de vakantie staat Tineke Brouwer op de vrijdag voor deze groep. 
 
José Zeevat hoopt in januari haar werkzaamheden te hervatten. Dit zal langs een geleidelijke 
weg gaan, waarbij ze uiteindelijk weer volledig hoopt te gaan werken. 
 
Verder hopen we dat Beertje Vinke weer beter is, zodat ook zij weer kan gaan werken.  
 

 

Schoolschoonmaak 
We willen u vragen of u ons maandag 20 januari wilt 
helpen om de school een extra schoonmaakbeurt te 
geven.  
We willen dit doen in twee sessies zodat u kunt kiezen. 
Maandagmiddag van 13.15 uur en 15.15 uur en ’s 
avonds vanaf 19.00 uur. U krijgt hiervoor nog een apart 
uitnodiging. 

 

Inschrijfavond / open morgen 
Maandag 27 januari (19.00 - 20.00 uur) is de 
inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op veel 
inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of 
haar kind naar onze school te sturen, wilt u dan dit tijdstip 
aan hem of haar doorgeven?  
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te 
komen proeven” (tussen 9 en half 12) Het gaat om 
kinderen die in het schooljaar 2020-2021 (of eerder) 4 
jaar worden. 
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een 
document waarop het Burger Service Nummer van uw 
kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te 
maken.2001 
 

Doordat ouders hun kind steeds vaker gedurende het schooljaar opgeven, hebben we niet altijd 
een goed beeld van het aantal te verwachten kinderen en kan de kleutergroep onverwacht te 
groot worden. Het is een trend dat er gedurende het jaar nog een flink aantal kinderen bij 
komen. Door vroegtijdige opgave hopen we een goede formatie te kunnen maken voor het 
komende schooljaar. 
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Begin Kerstvakantie 
De Kerstvakantie begint op vrijdag 20 december om 11.00 uur.  
Maandag 6 januari 2020 worden de kinderen weer op school verwacht. 

 

Welkom 
Hierbij heten we Hugo Bos van harte welkom. Hij is nieuw ingestroomd in groep 1. 
Hugo, we hopen dat je snel zult wennen en wensen je veel pleizer bij ons op de  
Da Costaschool. 

 

Studiemiddag personeel 
Donderdagmiddag 30 januari zijn de kinderen vrij i.v.m.  

een studiemiddag voor het personeel. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team  

 

Albert Magré 

Agenda 
23 dec - 3 jan: Kerstvakantie 
7 jan: luizencontrole 
16 jan: ouderpanel 
20 jan: schoonmaakavond 
27 jan: open morgen/aanmeldingsavond 
30 jan: teamscholing, kinderen  zijn  
 ’s middags vrij 
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