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Nieuwsbrief 9  2020-2021      6 juli 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
We sluiten een bewogen jaar af. Van reguliere lessen naar online onderwijs en alles 
daartussen in. Het was een hectisch schooljaar waarbij de leerkrachten en ouders 
steeds moesten schakelen. Gelukkg zijn we dit jaar redelijk ongeschonden 
doorgekomen. Achterstanden vielen bij de meeste kinderen mee en sommige dingen 
gingen zelfs beter. Zo leerden de kinderen in de bovenbouw nog meer zelfstandig te 
werken en dat bleken de meesten prima te kunnen. Jonge kinderen hebben natuurlijk 
meer hulp nodig. We willen daarom alle ouders nogmaals bedanken voor hun inzet 
tijdens de lockdowns. 
 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
De zakken van Dhr. Wobke Hoekstra, minister van financiën, zijn diep, zo vertelde hij 

vorig jaar. Er is niet alleen geld voor bedrijven en ondernemers om deze coronatijd 
door te komen. Ook voor het onderwijs is er een fors budget (8,5 miljard euro) om de 
leerlingen extra te ondersteunen.  
Wat is het en wat is er aan de hand? We zien de afgelopen jaren Nederland dalen op 
het lijstje best-presterende landen op het gebied van onderwijs. U begrijpt: de 
coronapandemie helpt deze trend niet ombuigen, eerder juist versterken! Er is een 
impuls nodig. Zie hier het ontstaan van het NPO.  
De komende twee schooljaren is er veel geld beschikbaar voor scholen om maatregelen 
te nemen die (blijkt uit onderzoeken) bewezen effectief zijn om leerlingen te helpen.  
Op de Da Costaschool hebben we een schoolscan gemaakt: welke problemen en 
behoeftes zijn er bij leerlingen en school? Nu (en ook na de zomervakantie) zoeken we 
de maatregelen die hierbij goed passen. Eén zo’n interventie is het creëren van kleine 
groepen in de onderbouw. In het nieuwe schooljaar zullen we u verder informeren 
welke andere interventies wij gaan nemen.  

 
Welkom 
Vanaf 20 april zijn Nathan van Dijk, Mara Schouten, Roël van Asselt, Lieke van 
Klompenburg, Lauren de Bruin en Romee van de Weg in groep 1 ingestroomd. 
Jullie zitten al weer een tijdje bij ons op school. Maar bij deze willen we jullie alsnog 
van harte welkom heten.  

 

Geboorte 
Nathan van Dijk heeft een broertje gekregen. We willen de familie van Dijk feliciteren 
met de geboorte van Samuël. We wensen hen Gods zegen toe met de opvoeding van 
de kinderen. 
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Ophalen kinderen groep 1 t/m 3 
Alle kinderen uit de groep 1 t/m 3 worden weer door de leerkracht naar het hek aan de 
Eeckelhagen gebracht. We willen u vragen om daar uw kind op te halen. 

 

Landkaarten 
Via de de Gain kringloopwinkel aan de Marconiweg verkopen we landkaarten die we op 
school niet meer gebruiken. De kaarten kosten ca € 30,- ,de geschiedenisplaten € 35,- en 
posters zijn € 10,- . Graag tegen contante betaling. Tot nu toe is er voor ca € 800,- 
verkocht. 

 

Florion 
Volgend schooljaar neemt De Aventurijn(Florion) intrek in een aantal ruimtes van het 
schoolgebouw. Omdat zij kleiner starten, hebben zij minder ruimte nodig dan zij 
dachten. Dat betekent dat zij gebruik gaan maken van twee lokalen (in plaats van drie) 
plus enkele nevenruimtes. Dat betekent dat wij één lokaal terug krijgen. Daar zijn we 
erg blij mee!  
 

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. 

 

Schoonmaakavond        

Volgende week dinsdag 13 juli willen we graag met behulp van ouders de school 
schoonmaken. We willen op deze avond van 19.00 uur tot 20.30 uur de school eens 
extra goed schoonmaken. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven, maar we kunnen 
er nog wel een aantal gebruiken. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dat via de 
mail doen.    
Neemt u dan ook een emmer, een doekje en eventueel een stofzuiger of waterkoker 
mee? 
 

‘Buitenspel’ ouders 

Wilt u zich aanmelden als ‘Buitenspel’ ouder?. 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 ouders nodig. U kunt ook 
kiezen voor een vaste dag. Er staat een kleine vergoeding tegenover. Meer informatie 
kunt u krijgen bij Albert Magré of Henriët Speelziek. 
 

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! 
 

Festival 
Uitgeverij Malmberg heeft een online zomerboek met het thema Festival ontwikkeld, 
een cadeautje voor alle leerkrachten, ouders en kinderen om waardering uit te spreken 
voor hun inzet en flexibiliteit het afgelopen jaar.  
Het online zomerboek Festival is ontwikkeld voor kinderen die het leuk vinden om 
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spelenderwijs extra te oefenen met leuke en leerzame opdrachten. Deze opdrachten 
komen uit een aantal methodes die Malmberg uitgeeft, waaronder ‘De wereld in 
getallen’,  de rekenmethode die wij op school gebruiken.  
Festival richt zich op de leerdoelen, voor de vakken Taal, Spelling, Rekenen, Lezen en 
Wereldoriëntatie, die tijdens het afgelopen schooljaar zijn aangeboden. 
Klik op de link voor de verschillende jaargroepen: www.malmberg.nl/festival 
 

Singout: 
Op de laatste schooldag (vrijdag 16 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met 
een sing-out op het schoolplein. We hebben dit bijzondere jaar opnieuw ervaren dat de 
Heer ons in alle omstandigheden heeft willen zegenen. Daarom willen we het schooljaar 
afsluiten met een sing-out, om samen Hem te loven en prijzen. We willen graag om 
8.45 uur beginnen. U bent van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn.  

De kinderen krijgen vrijdag 16 juli om 11.00 uur vakantie ! 

 

Personeel 
José Zeevat en Henrieke Klappe zijn nog herstellende van Corona. We wensen beide 
collega’s veel beterschap en hopen dat ze na de vakantie geheel of gedeeltelijk hun 
werkzaamheden weer kunnen hervatten 
Na de vakantie komen drie nieuwe leerkrachten ons team versterken. Hieronder 
stellenzij zich aan hen voor. 
 
Ik ben Jan-Matthijs Hulsman, 36 jaar, en na de zomervakantie ga 

ik starten op de Da Costaschool als Intern Begeleider. Ik zal kort 

wat over mijzelf vertellen:   

Ik ben getrouwd met Géke en samen hebben wij twee zoons: Yari 

(11) en Timo (9). We wonen in Wezep. In mijn vrije tijd mag ik 

graag volleyballen. Daarnaast vind ik wandelen en lezen ook 

heerlijk.   

In 2006 ben ik als groepsleerkracht begonnen op een school in 

Rouveen. Dat heb ik tot en met dit schooljaar gedaan. In 2018 

ben ik begonnen met de opleiding voor Intern Begeleider, omdat 

ik graag op schoolniveau wil bijdragen aan de kwaliteit van 

onderwijs. In 2019 ben ik als Intern Begeleider begonnen op De 

Bron in Nunspeet en dat blijf ik na de zomervakantie ook doen.   

In mijn werk vind ik het belangrijk om de verbinding te zoeken en vanuit een open 

houding gesprekken te voeren. Zowel met kinderen als ook met ouders en collega’s. Ik 
vind het een mooie uitdaging om, samen met de overige teamleden, te werken aan 

steeds beter onderwijs! 

Met vriendelijke groet,  Jan-Matthijs Hulsman 
 
 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl
http://www.malmberg.nl/festival


 

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

 

Omdat ik na de zomervakantie leerkracht word van groep 
1b/2b, stel ik mezelf graag even aan u voor: 
Ik ben Dorothé Bos en ik woon samen met mijn man Hugo 
in Kampen. Onze vijf kinderen zijn inmiddels allemaal 
volwassen en wonen niet meer thuis. Wij zijn ook al trotse 
opa en oma. 
Ik ben een zogenaamde zij-instromer en werk nu een aantal 
jaren met veel plezier als kleuterleerkracht, daarvoor heb ik 
jarenlang - naast de zorg voor mijn gezin - gewerkt als 
gastouder. Het laatste half jaar heb ik op de 
Immanuëlschool in Nunspeet gewerkt.  
Ik houd van (voor)lezen, naaien en handwerken, wandelen 
en geocaching, muziek luisteren en ik zing elke 
dinsdagavond in een koor.  
Ik heb heel veel zin om te gaan werken op de Da Costaschool. Komt u gerust eens 
langs om kennis te maken.  
 
Met vriendelijke groet, Dorothé Bos 
 
 
 
"Hoi!, Ik ben Renske van Essen, en ik ben 22 jaar.  
Ik woon in Emst, en daar ga ik ook naar de kerk. 
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Pabo. 
Komend jaar kom ik de Da Costa versterken in 
groep 7/8. Ik heb er enorm veel zin in!" 
 
 
Met vriendelijke groet, Renske van Essen 
 
 
 
 
 

Afscheid meester Daniël Tijdeman 
Veertien jaar heeft Daniël Tijdeman bij ons op de Da Costaschool gewerkt. We willen 
zijn afscheid niet ongezien voorbij laten gaan en daarom organiseren we donderdag 15 
juni een afscheid voor hem. De hele dag zijn er activiteiten met de kinderen.  
Van 14.30 - 15.15 uur is er een  drive through op het schoolplein voor vrienden, 
ouders, oud-leerlingen, collega's. U bent van harte welkom.  De ingang is bij het hek 
aan de Eeckelhagen en de uitgang de Da Costastraat. 
Daniël, ook langs deze weg willen we je hartelijk bedanken voor datgene wat je voor de  
kinderen hebt betekend. We wensen je alle goeds toe en bovenal Gods zegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Nunspeet 

Agenda: 
13 juli: Schoolschoonmaak vanaf 19.00 uur 
14 juli:  Vossenjacht 
16 juli: Sing Out 
19:juli – 27 augustus: Zomervakantie 
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