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    Nieuwsbrief 3  2020-2021   20 november 2020 

 
   Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

Zondag 29 november is het alweer de eerste adventszondag. De komende weken 

zullen de Bijbelverhalen in het teken staan van advent en Kerst: de komst van 

Christus toen en straks……. 
 

 

Advent: Gods Licht blijft altijd branden 

 

In november en december  

gaan de dagen voorbij  

als schaduwen in de nacht.  

 

Het lijkt niet licht te worden, 

terwijl het Licht er altijd is. 

Alleen moet men het willen zien.  

 

Gods licht blijft altijd branden. 

Het brandt achter elke schaduw.  

Dit Licht is een baken in ons leven. 

 
 
 

Groep 4, 
Juf Henrieke Klappe is herstellende van haar ziekte. Zij heeft de laatste weken (ma t/m do) 
een paar uur op therapeutische basis gewerkt in de groep. 
Op de maandag, woensdag t/m vrijdag geeft Lida Liefers les aan groep 4.  
Op dinsdag staat Ans van de Nagel voor de groep. We hopen dat spoedig Henrieke meer 
uren voor de groep kan staan. We wensen haar van harte beterschap! 
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Vanuit de Medezeggenschapsraad 

Samenvatting enquête n.a.v. Coronamaatregelen 

Naar aanleiding van de maatregelen die in maart 2020 opgelegd werden vanuit de 

overheid betreffende het Coronavirus, werden er ook diverse maatregelen op de Da 

Costaschool getroffen. Hieruit ontstond ook de eerste fase met thuis onderwijs en 

daarna de maatregelen op en rond de school.  

In september 2020 is er door de MR ter evaluatie van deze periode, een enquête 

verspreid onder ouders en leerkrachten van de school. De samenvatting van de 

antwoorden op de enquêtevragen willen wij graag ter informatie met u delen: 

 

1. De communicatie over de school/bestuursaanpak in de periode maart-juli is 

door de deelnemers van de enquête goed tot voldoende beoordeeld. 

Het gebruik van Parro en mail werd als prettig ervaren en men is tevreden over 

de snelheid dat men geïnformeerd werd. 

Als aanbeveling werd er genoemd dat het belangrijk is om een duidelijk beleid 

te hebben welke maatregelen CNS breed en welke beter op schoolniveau 

uitgewerkt kunnen worden. 

 

2. De “niet schriftelijke communicatie “ is door de deelnemers als goed en 
voldoende ervaren. Over het algemeen was school goed bereikbaar en kwam 

er snel antwoord op vragen. Als aanbeveling kwam er naar voren dat het 

wenselijk zou zijn als alle leerkrachten ook telefonisch contact met leerlingen 

dan wel ouders zoeken in tijden van onderwijs op afstand. 

 

3. De “vertaling” van de Coronarichtlijnen naar het bestuurs-/schoolbeleid 

worden als voldoende ervaren. De maatregelen worden als duidelijk en nodig 

ervaren. De maatregelen waaronder het continue rooster, de verpakte 

traktaties en hygiëne worden als positief ervaren. Als aanbeveling betreffende 

belangrijke beslissingen zoals de beslissing rond de musical, wordt gevraagd 

om ouders mee te laten denken met de mogelijke oplossing. 

 

4. Het onderwijs op afstand wordt als voldoende tot goed beoordeeld.  

Het onderwijs voor de jongeren kinderen was wat lastiger, omdat zij moeilijker 

te volgen zijn. Voornamelijk het digitale onderwijs geeft de leerkracht meer 

inzicht. 

Als aanbeveling wordt gevraagd om te kijken naar de hoeveelheid werk als er 

kinderen uit meerdere groepen in 1 gezin zijn, zodat zij ongeveer dezelfde tijd 

nodig hebben. 
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5. Door de deelnemers werd er aangegeven dat er niet zozeer iets gemist werd in 

het gevoerde beleid de afgelopen periode. Er wordt wel aandacht gevraagd 

voor het voldoende aanwezig hebben van schoonmaakmiddelen op school. 

Tevens werd het extra schoonmaken als belastend ervaren voor de ouders met 

een vitaal beroep. 

 

6. Als de situatie verslechtert de komende tijd vinden de deelnemers van belang 

dat er tijdig actie ondernomen wordt. Indien er weer sprake zal zijn van 

onderwijs op afstand, dat er geprobeerd wordt maatwerk per kind te leveren. 

Dat er op dezelfde manier als in de eerste periode veel contact mogelijkheden 

zijn en dat er open communicatie blijft ook al zijn er veel onduidelijkheden. Het 

wordt belangrijk gevonden door alle deelnemers dat er oog is voor het sociaal 

emotionele aspect van de kinderen. 

De week van de mediawijsheid in groep 7/8: MediaMasters 2020 
Kinderen lijken redelijk mediavaardig, maar ze gebruiken lang niet alle mogelijkheden 

en onderschatten de risico’s. Opvoeders voelen intuïtief vaak aan waar de gevaren 

liggen, maar zijn niet altijd thuis in de media. Daarom biedt Mediawijzer.net, tijdens 

de Week van de Mediawijsheid, de levensechte media-ervaring. 

Groep 7/8 dee vorige week mee met de week van de Mediawijsheid en speelden zij 

het spel van MediaMasters. Vrijdag 13 november was de laatste speldag. 

De hele week zijn de kinderen aan de slag geweest  met leuke, uitdagende en 

spannende mediaopdrachten. De kinderen hebben geleerd media kritisch te bekijken, 

in te schatten wat de mogelijkheden zijn en de risico’s te herkennen. Een kritische blik 
en flink wat doorzettingsvermogen leverde iedere leerling van groep 7/8 uiteindelijk 

de titel Mediamaster op. Alle kinderen van groep 7/8 die MediaMasters uitspeelden 

zijn geslaagd. Groep 7/8 is dus nu echt mediawijs! Gefeliciteerd! 

Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen op woensdag een stukje komkommer, donderdag 

krijgen de leerlingen twee mandarijnen en vrijdag een halve sinaasappel. 

 

Sinterklaasfeest 
Vrijdagochtend 5 december hopen we in de loop van de ochtend 

Sint te ontmoeten. Samen met zijn Pieten brengt hij dan een 

bezoek aan onze school. Na het ontvangst op het schoolplein 

zal het gezelschap iedere groep met een bezoek vereren. 

Hierbij willen we iedereen bedanken die ons hebben geholpen 

met het versieren van de klassen. 

  

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


 

tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl  website: dacostaschool.net 

 

 

Oliebollenactie 
 
Op 18 februari 2021 vindt op de Da Costaschool de actie Schaats je Wezenloos 

plaats. Dit is een unieke sponsoractie van Christ’s Hope voor weeskinderen in Afrika. 

Kinderen kunnen door te schaatsen geld inzamelen voor (aids)weeskinderen in 

Tanzania en Kenia. En dat op hun eigen schoolplein. Het team van Schaats je 

Wezenloos verzorgt een complete, kunststof schaatsbaan, schaatsen, sleetjes en 

dubbele ijzertjes voor de allerkleinsten en een schaatsenslijpmachine. Er zal ook 

voldoende begeleiding zijn op en naast de baan.  
 

Schaats je Wezenloos maakt kinderen op 

een bijzondere manier bewust van de 

omstandigheden waarin heel veel 

Afrikaanse kinderen zich bevinden. 

Tegelijk zijn ze in beweging en maken ze 

op een leuke manier kennis met de 

schaatssport. Zo brengen we sport en het goede doel samen.  

 

Zoals u weet, willen wij oliebollen gaan verkopen om hiermee geld op te halen voor 

de onkosten van de kunststofijsbaan en het vervoer hiervan. Hierbij nogmaals een 

oproep. Helpt u mee? Bestellijsten kunt op school verkrijgen. De lijsten kunt u uiterlijk 

8 december inleveren in de brievenbus van de Da Costaschool, Eeckelhagen 37.  De 

oliebollen kunt u per 7 stuks bestellen en ze kunnen afgehaald worden op vrijdag 11 

december tussen 11:30 en 14:00 bij de Da Costaschool. Bij het afhalen kunt u de 

oliebollen contant afrekenen. (graag zoveel mogelijk gepast).                                                             

 

Mondkapjes 
 

Voor alle externe bezoekers, waaronder ook ouders/verzorgers, van de school geldt 

vanaf deze week een mondkapjesplicht. Hier willen we expliciet uw aandacht voor 

vragen. Het is een kleine en gemakkelijk uit te voeren bijdrage aan het bevorderen 

van de gezondheid van personeel en leerlingen.  
 

Met vriendelijke groet, 
namens het personeel en de MR 
 
Albert Magré  

Agenda:  
(is vrij leeg i.v.m. Corona) 
 
4 december: Sinterklaasfeest 
19 dec. 2020 – 1 jan. 2021: Kerstvakantie 
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Bericht van de Gymnastiekvereniging Nunspeet 
Mijn naam is Britt Wijnne, vanuit Gymnastiekvereniging Nunspeet stuur ik u deze mail.  
 
Binnen Gymnastiekvereniging Nunspeet bieden wij de les Club Extra aan, deze les is voor 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die moeite hebben om mee te kunnen doen aan de 
activiteiten op een reguliere sportvereniging, de gymles of tijdens het buitenspelen. De 
gymles is op dinsdag van 18.00-19.00 uur in de gymzaal van De Veluvine in Nunspeet. 
Tijdens de les laten wij verschillende sport- en spelonderdelen terugkomen en herhalen 
wij veel, hierdoor zie en merk je al snel vooruitgang bij de kinderen. 
 
Sport en bewegen is voor iedereen erg belangrijk, maar zodra iets niet lukt of niet leuk is, 
haken veel kinderen af. Daarom is deze groep opgestart, ook deze kinderen verdienen de 
ruimte om te bewegen en te leren. Er wordt altijd eerst gekeken naar wat een kind wel 
kan en daarmee wordt er aangesloten bij de mogelijkheden van een kind. Aansluitend 
wordt er geanalyseerd wat een kind kan leren. Het plezier in het bewegen is daarbij het 
belangrijkste uitgangspunt. De kinderen vinden Club Extra leuk, omdat ze nieuwe dingen 
kunnen uitproberen en leren. De nadruk ligt niet op het presteren maar op het verbeteren 
van jezelf.  
 
Wanneer één of meer kenmerken herkenbaar zijn, is Club Extra wellicht iets voor uw 
kind:  
 - Beweegt ongecontroleerd of overmoedig.  
 - Is gevoelig voor prikkels, snel afgeleid.  
 - Last van overgewicht.  
 - Heeft weinig zin om te bewegen, is snel moe.  
 - Heeft moeite met de basisbewegingen als lopen, rennen, huppelen, balanceren e.d.  
 - Heeft niet of nauwelijks vriendjes.  
 - Is onhandig met veters strikken, schrijven, stoot vaak dingen om of struikelt makkelijk.  
 - Winnen is heel belangrijk, omgaan met verliezen lukt niet. 
 - Regels en afspraken onthouden is lastig. 
 
Mocht u vragen hebben, dan beantwoord ik ze uiteraard graag. Ik zie graag een reactie 
tegemoet, of jullie wat voor ons kunnen betekenen.  
 
Sportieve groet, 
Britt Wijnne  
Gymnastiekvereniging Nunspeet  
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