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Nieuwsbrief 8  2020-2021     31 mei 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
We zijn alweer begonnen aan de laatste periode van dit bijzondere schooljaar. Deze 
weken zullen we het jaar gaan afsluiten en ons gaan voorbereiden op het volgende 
schooljaar. We hopen u binnenkort te informeren over de nieuwe groepsindeling. 
 

Themadienst 

Deze week staan de Bijbelvertellingen in het teken van het thema: ‘Durf te vragen’. 
Volgende week zondag wordt er door de verschillende kerken weer een themadienst 
georganiseerd. Het themaweekboekje (zie bijlage) geeft u meer informatie.  
 

Pleinfeest 

Volgende week maandag (7 juni) zouden de kinderen op schoolreisje gaan. Omdat dit 
niet door kan gaan, heeft de ouderraad een pleinfeest georganiseerd. In de bijlage 
vindt u hierover meer informatie. Fantastisch dat jullie dit hebben geregeld voor de 
kinderen. 

 

Geboorte 
Manoah Vos heeft een zusje gekregen. We willen de familie Vos feliciteren met de 
geboorte van Mirre. We wensen hen Gods zegen toe met de opvoeding van de 
kinderen. 
 

Gebedsgroep 

Op onze school zijn een aantal ouders die eens in de maand bij elkaar komen om te 
bidden voor de kinderen, leerkrachten en ouders van onze school. We zouden het fijn 
vinden als er een aantal ‘nieuwe’ ouders in deze groep zouden willen plaatsnemen. We 
hopen dat u hieraan gehoor wilt geven, want het is goed om onze zorgen en datgene 
wat op school gebeurt, in het gebed bij de Heer te brengen. U kunt zich opgeven bij 
Gesina Stronkhorst tel. 0577- 411053. 
 

Overblijfmoeders 

Zoals u weet hebben we gekozen voor het continurooster. Tussen de middag zijn de 
leerkrachten een half uur ‘werkvrij’. In die periode hebben we wel bemensing nodig om  
toezicht te houden op het plein. Daarom hebben we dus nog steeds overblijfmoeders 
nodig. (vaders mag ook) Wilt u zich aanmelden? Er staat een kleine vergoeding 
tegenover. Meer informatie kunt u krijgen bij Albert Magré of Henriët Speelziek 
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Avond4daagse 
De avond4daagse wordt verder verschoven.In het najaar willen de wandelaars weer 
door Nunspeet trekken. Van 13 t/m 16 september hoopt de organisatie dat het echt 
doorgaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
Albert Magré 
directeur Da Costaschool Nunspeet 

Agenda: 
6 juni:  Themadienst 
7 juni:  Pleinfeest 
20 juni:  Vaderdag 
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