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Welkom 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heten we de 11 ‘nieuwe’ leerlingen van harte 
welkom.  Lauren de Zwaan is in groep 1/2a en Jayden Schreur, Rowan Breedveld, Joy 

Anne Vos, Jennifer Evertse, Colin Groothuis, Liam Jonker, Erik Roelofse en Robine de 

Zwaan zijn in groep 1/2b gekomen. Liam Nijhof is in groep 5a en Délana Nijhof is  

in groep 7 ingestroomd. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school. 

 

Schoolontbijt 

Over twee weken start Het Nationaal Schoolontbijt!   

We houden als school op woensdag 3 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 
Vanaf 27 oktober 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!  
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Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Ouderraad 
  In de bijlage vindt u een schrijven van de penningmeester van de ouderraad over  

 de vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp.  

 

Luizenzakken 
   Nog niet ieder kind blijkt de luizenzak mee genomen te hebben naar school. Wilt u hier 

   op toezien. Nieuwe zakken zijn op school te verkrijgen voor €2,50 per stuk.   
 

Fiets en lichtcontrole 
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen  

weer in het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het  

donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? 

Daarom doen wij mee met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie. 

Op maandag 11 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsen- 

makers de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede 

fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat  

uw kind die dag met een ‘goede’ fiets naar school komt? U bent daar als ouder voor 

verantwoordelijk. Samen maken we het verkeer veiliger en zijn dan alle fietsen weer 

klaar voor de wintertijd! 

 

Zending 
De komende periode willen we sparen voor de MAF.  

Dit staat voor: M= Mission=Zending A= Aviation=Luchtvaart  

F= Fellowship=Vriendschap  

De MAF vliegt naar afgelegen gebieden en geeft daar hulp. Ook vertellen ze het 

Evangelie. Wij willen sparen voor de kinderen die ze helpen. Ze zorgen voor eten en 

drinken en nemen spullen mee zodat er scholen gebouwd kunnen worden voor de 

kinderen. Sparen jullie mee? 

Elke maandag wordt er 

zendingsgeld opgehaald in de 

klas. 

 

Meer info vindt u op 

onderstaande link: 
Onze projecten - MAF 
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Week tegen het pesten 
Ook dit jaar besteden we aandacht aan ‘De week tegen het pesten’ Deze wordt  

gehouden van 27 september t/m 1 oktober 2021 .  

Dit jaar is het motto: Buitensluiten? Uitgesloten!  

Samen willen een een groepsklimaat creëren waar iedereen erbij hoort, 

een plek heeft en zichzelf kan zijn. Buitensluiten hoort daar niet bij! 

Meer informatie kunt u vinden op www.weektegenhetpesten.nl. 

 

Spelen op het plein 
Op vrijdag mogen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun step, skateboard e.d 

meenemen. Deze mag alleen gebruikt worden op het plein vanaf de middagpauze. 

De school is niet verantwoordelijk voor eventueel opgelopen schade of diefstal. 

 

Overblijfouders 

We werken met het continurooster.  

Omdat de leerkrachten tussen de middag recht hebben op een pauze,  

zijn er op het plein enkele ouders nodig voor de opvang van de kinderen. We kunnen 

hiervoor nog wel wat ouders gebruiken. Vooral op de dinsdag en donderdag  hebben 

we nog ouders nodig. Hiervoor krijgt u een kleine vergoeding 

U kunt zich opgeven bij Henriët Speelziek de overblijfcoördinator. 

jetjeslot@hotmail.com 
 

Studiedag 
Op dinsdag  2 november is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Openbare ochtenden. 
De openbare ochtenden, waarbij u als ouder een kijkje in de groep kunt nemen, staan 

gepland op 12 en 14 oktober. We weten nog niet (i.v.m. de coronamaatregelen) 

hoe we hier invulling aan gaan geven. We houden u via de parro-app op de hoogte.  
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Kinderboekenweek / maand 
Van 6  tot en met 17 oktober is de 

Kinderboekenweek. Het is altijd goed om 

extra aandacht aan lezen en natuurlijk aan 

boeken te besteden. In oktober is ook de 

Christelijke boekenmaand. 

 

Op school zullen we er mee bezig zijn.  

U thuis ook? 

 

Het thema van dit jaar is: “Wat wil je worden?” 

 

Met vriendelijke groet 

personeel Da Costaschool 
 

 

Agenda:  
 
11 oktober:  Fietscontrole 
6-17 oktober:  Kinderboekenweek 
18-22 okt:   Herfstvakantie 
2 november:  Studiedag  (kinderen vrij)  
3 novemwer:  Dankdag 
3 november  Schoolontbijt 
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