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Geachte ouder(s), verzorger(s),
We merken dat de kinderen weer gewend raken aan het werken op school. Wat fijn dat we
alle kinderen weer mogen zien. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over allerlei
zaken die aan het eind van het schooljaar spelen.

Afscheid Tineke Brouwer
Na zo’n 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt Tineke Brouwer aan het eind
van dit schoolljaar afscheid van het onderwijs. Zij gaat met vervroegd pensioen. Maar liefst 43
jaar heeft zij gewerkt op één en dezelfde school: Onze school! De Da Costa!. Wat een tijd!
We zullen je betrokkenheid, inzet en enthousiasme gaan missen Tineke!
Dinsdag 7 juli zal in het teken staan van het afscheid van Tineke. Er zullen allerlei activiteiten
zijn voor Tineke en de kinderen.
Door het Coronavirus kunnen we helaas geen receptie voor Tineke organiseren.
We wensen Tineke alvast een hele fijne dag toe!

Afscheid Lidy Fledderus en Joanne van Engelen
Aan het eind van het schooljaar nemen we ook afscheid van Lidy Fledderus en Joanne van
Engelen.
Lidy heeft een half jaar voor groep 2 gestaan. Zij gaat na de vakantie werken in een
kleutergroep op een andere school van het CNS.
Joanne van Engelen heeft gewerkt als onderwijsassistente in groep 4/5.
We willen beide jufs hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen veel
plezier in hun nieuwe werkkring. Van beide juffen zal afscheid gehouden worden in hun eigen
groep.

Kijken in de volgende klas.
Op woensdagmorgen 15 juli gaan de groepen 1 t/m 3 een kijkje nemen in hun nieuwe klas.
Dit zal gebeuren na de pauze!
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Kinderen vrij
Maandag 13 juli zijn alle kinderen vrij. Deze dag bereiden de leerkrachten zich voor op
het komende schooljaar

Afscheid groep 8
Op dinsdag 14 juli wordt er afscheid genomen van groep 8.
We hopen er een fijn afscheid van te maken. Helaas mogen de ouders niet aanweig zijn.
De ouders van groep 8 kunnen de avond via youtube live volgen. U krijgt daar t.z.t. meer
informatie over.
De kinderen van groep 8 slaan hun vleugels uit naar het Voortgezet Onderwijs. Veertien kinderen
gaan naar de Nuborgh, locatie Veluvine. Van deze veertien kinderen gaan er tien naar de
theoretische leerweg, twee naar het HAVO en twee kinderen volgen de basis en of
kaderberoepsgerichte leerweg. Verder gaat er één leerling naar het LFC (Havo) in Elburg en
gaan er twee kinderen naar het Oostenlicht in Elburg.
We wensen alle kinderen een hele fijne vakantie, een goede tijd op het Voortgezet Onderwijs en
bovenal Gods zegen toe op hun verdere levenspad.

Nathalie Jansen onze nieuwe (interim ) intern
begeleidster stelt zich voor.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via dit bericht stel ik me graag even aan u voor.
Mijn naam is Nathalie Jansen en met mijn man woon ik in het
mooie Arnhem.
Ik werk ruim 20 jaar met veel plezier in het basisonderwijs. 15
jaar heb ik op 1 vaste school de taak als intern begeleider
gecombineerd met werken als leerkracht in de diverse groepen. Sinds 3 jaar werk ik voor
verschillende besturen als interim intern begeleider. Het mooie aan mijn werk vind ik de
ontmoeting met verschillende mensen/kinderen en de afwisseling.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met koken, uit eten gaan, lekker buiten zijn, reizen (zowel
stedentrip als verre reizen) lezen en sporten waaronder bootcamp.
Momenteel werk ik als interim intern begeleider en begeleid ik 2 dagen in de week een school in
Ermelo. Na de zomervakantie ben ik 2 dagen in de week op de Da Costa school aanwezig.
Misschien dat wij elkaar binnenkort (online) ontmoeten tijdens een gesprek op school of buiten
op het schoolplein.
Ik zie er naar uit de kinderen, hun ouders en het team te leren kennen.
Met vriendelijke groet, Nathalie Jansen
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Hulpouders bedankt
Het is lastig om een ieder persoonlijk te
bedanken voor alles waarbij u ons het
afgelopen jaar heeft geholpen. We lopen dan
de kans dat we mensen zouden vergeten.
We willen langs deze weg iedereen
bedanken die op welke manier dan ook ons
heeft geholpen in het afgelopen schooljaar.
GEWELDIG! Namens alle kinderen heel
hartelijk bedankt

Nieuws vanuit de MR
We zullen u regelmatig langs deze weg op de hoogte houden wat er besproken is op de
medezeggenschapsvergadering. De MR komt jaarlijks zo’n zes keer bijeen om over allerlei
beleidsmatige zaken aangaande school te spreken.
Afgelopen week hebben we gesproken over het jaarplan van het schooljaar 2020-2021. De
MR stemt in met de plannen die voor het komende jaar op de planning staan. Ook is er
vergaderd over de nieuwe methode die we gekozen hebben voor Rekenen. In de groepen 3
en 4 gaan we werken met de nieuwe methode ‘Wereld in getallen’. In de bovenbouw
blijven we rekenen m.b.v. Snappet. Net als de vorige schooljaren zullen de kinderen hierbij
de chromebooks gebruiken. Verder heeft de MR ingestemd met de formatie voor volgend
schooljaar.

Vossenjacht woensdag 15 juli
Omdat we door het Coronavirus nog geen ouders mogen inschaklen binnen school, kan de
jaarlijkse vossenjacht helaas niet door gaan!

Singout
Op de laatste schooldag (vrijdag 19 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met een
sing-out op het schoolplein. We hebben dit jaar opnieuw ervaren dat de Heer ons in alle
omstandigheden heeft willen zegenen. Daarom willen we met de kinderen het schooljaar
afsluiten met een sing-out, om samen Hem te loven en prijzen.
We hopen dat we u volgend schooljaar weer mogen uitnodigen om mee te doen.

Gezonde lunch
Met het huidige continu rooster blijven alle kinderen tussen de middag over. Het valt ons op dat
veel kinderen vrij veel snoep en koek in hun trommeltjes hebben. Roze koeken, oreo, zakjes
met gummies enz. Deze kinderen willen met de lunch minder eten en maken andere kinderen
jaloers 😉 . Wilt u hier over nadenken. Een gezonde lunch is toch veel beter en kan ook
lekker zijn!.
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Continurooster
In een vorig schrijven heb ik u gemeld dat er voor de zomervakantie een peiling zou
plaatsvinden of het huidige continu rooster bevalt. We willen dit onderzoek over de vakantie
heen tillen.
Na de zomervakantie wordt het continurooster in huidige vorm doorgetrokken tot de
Kerstvakantie en we zullen u uiterlijk 1 december melden hoe het lesrooster wordt
vanaf 1 januari 2021.
Vanaf 1 oktober wordt er een peiling uitgezet onder het personeel en de ouders/verzorgers. In
dit onderzoek willen we inventariseren hoe de ouders/verzorgers en de medewerkers van de
scholen denken over een aanpassing van de lestijden (continurooster).
We hebben zo meer tijd om nauwkeurig en weloverwogen tot een beslissing te komen. Dit alles
gaat in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad.

Agenda:
7 juli:
13 juli:
14 juli:
17 juli:
17 juli:

Afscheid Tineke Brouwer
Kinderen vrij/spreekuur
Afscheid groep 8
Sing out,
Kinderen om 11.00uur vrij

Ik eindig met een gedicht:

Een steun in de rug
Dank u wel
dat u geen God
bent ver weg
en onbereibaar,
maar dat U naar ons omziet
en dichtbij wilt zijn.
Dank u wel
dat u voor ons mensen
grond onder onze voeten,
een steun in de rug
en een dak boven ons hoofd wilt zijn.
Ook juist in deze bijzondere tijden,
zodat de toekomst
-hoe donker soms ookVoor ons begaanbaar wordt.
We wensen u allen een hele fijne vakantie toe.

met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool
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