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Schoolontbijt 

Over twee weken start Het Nationaal Schoolontbijt!   

We houden als school op dankdag woensdag 4 november 

het schoolontbijt. 

Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een 

plastic tas meegeven.  

Op www.schoolontbijt.nl  vindt u meer informatie. 

 

 

Schoolfruit 

Van 9 november tot en met 16 april doet onze school mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en 

fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de 

week, (woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende twintig 

weken, groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze, om in de 

klas op te eten.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk!  

 

Subsidie n.a.v. Coronamaatregelen 

De Da Costaschool heeft een subsidiebedrag gekregen van de overheid om 

achterstanden die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis weg te werken.  

Een aantal collega’s van Centraal Nederland, onze schoolbegeleidingsdienst,  
begeleiden een aantal kinderen met lezen, spelling en rekenen. Ouders van 

desbetreffende leerlingen zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
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Zending 

We sparen de komende periode voor de Familie van Asselt. Vorige week hebben  

ze een presentatie op school gegeven.  Sparen jullie mee? Hieronder een stukje van de 

familie zelf.  

Sinds 3 augustus zijn Maji en Faya (groep 5), samen met hun ouders en broertje  

Roël op verlof in Nederland. Volgende week, 22 Oktober hopen zij weer te vertrekken 

naar Zambia, voor een nieuwe periode van 2 jaar. Maji en Faya hebben weer een hele 

fijne tijd gehad op school, maar kijken er ook wel naar uit om terug te gaan naar  

Zambia. Alice (hun moeder) zal weer gaan werken bij een hospice en een  

school/opvang voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen. Zij zal daar medische 

zorg gaan bieden aan 

kansarme mensen en 

kinderen, voor wie deze 

zorg normaal gesproken 

niet toegankelijk is. Naast 

de medische zorg is het 

mooi om ook Jezus’  
liefde voor alle mensen 

uit te delen. Daarnaast is 

zij de juf voor Maji en 

Faya.  

Gerard (hun vader) werkt 

met sport. Hij organiseert 

sport evenementen om 

van  

daaruit de deelnemers en 

toeschouwers over de Heere Jezus te vertellen. Daarnaast werkt hij met Christelijke 

coaches, die als mentor en rolmodel dienen voor kinderen en ouders die lijden onder 

verstoorde gezinsrelaties. De armoede en uitzichtloosheid waar veel gezinnen in 

verkeren zorgt er vaak voor dat, met name vaders, verkeerde keuzes maken en 

bijvoorbeeld alcoholverslaafd raken. De coaches geven, vanuit hun eigen christelijke 

basis, liefde en hoop voor de toekomst. 
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Bericht van de GGD 

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en de leerlingen  

uit groep 7 vorig schooljaar niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door  

de jeugdgezondheid van GGD-NOG. Misschien geldt dat ook voor uw kind.  

Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De GGD weet om welke  

kinderen het gaat. U hoeft zelf niets te doen. Als uw kind nog geen 

gezondheidsonderzoek heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het schooljaar  

vanzelf een uitnodiging voor dit onderzoek. Heeft u vragen over de gezondheid, 

ontwikkeling of opvoeding van uw kind die niet tot dan kunnen wachten? Neem dan 

contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden 

is of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van  

de school van uw kind. Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien en 

opvoeden opzoeken en ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis  

te downloaden voor Android en iOS. Of kijk eens op www.groeigids.nl of 

www.opvoeden.nl 

 

Corona 

Gelukkig zijn er geen verdere Corona-maatregelen gekomen die het onderwijs aangaan 

en kunnen de kinderen gewoon naar school gaan. Daar zijn we blij mee. 

We willen u erop attenderen dat het houden van afstand essentieel blijft. 

We zien dat bij het hek aan de Eeckelhagen de onderlinge afstand tussen  

de ouders heel gering is. Wilt u u hier acht op geven.  

 

 
 

Agenda:  
(is vrij leeg i.v.m. Corona) 
 
19-23 okt:   Herfstvakantie 
4 november:  Dankdag 
4 november  Schoolontbijt 
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