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Geachte ouder(s),
Zalig zijn zij…

Gelukkig de kinderen die zonder angst naar school gaan.
Gelukkig de kinderen die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten.
Gelukkig de kinderen die ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn.
Gelukkig de kinderen die naast een handelingsplan extra aandacht krijgen.
Gelukkig de kinderen die op een school zitten waar meesters en juffen hen zien…..
als Godsgeschenk!
Gedicht van Chris Lindhout.

We mogen weer beginnen….
We hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar!
Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: zou de nieuwe juf
meevallen? Is die nieuwe meester streng? Zal het moeilijk zijn in de nieuwe groep?
De juffen en meesters doen hun uiterste best om de kinderen zo snel mogelijk te laten
wennen aan hun nieuwe situatie. We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind zich
thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of zorgen zijn, schroom niet en neem contact
met ons op. Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken.

Corona gerelateerd nieuws:
Het protocol voor het basisonderwijs is op 17 augustus aangepast en inhoudelijk nauwelijks
veranderd. De regelen van het RIVM blijven voor het basisonderwijs van kracht.
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
Verder verwijs ik u naar de beslisboom van de Boink. (een stappenplan hoe u kunt
handelen bij corona gerelateerde klachten).

Dit betekent dat de kleuters nog steeds niet mogen worden binnengebracht in school.
Alle kleuters worden door Margriet Schipper bij het hek aan de Eeckelhagen opgehaald en
in groepjes naar binnengebracht (net als vorig jaar).

Fietsen
De kinderen die “over” de Harderwijkerweg wonen mogen met de fiets naar school komen.
Dit geldt ook voor kinderen die op de Lugtenbergweg of verder wonen.
In verband met de komst van de Aventurijn (Florion) in ons schoolgebouw hebben we
buiten beperkte ruimte. Dat betekent dat de kinderen van groep 8 niet meer met de fiets
naar school mogen komen.
De leerlingen die buiten de fietsgrensen wonen, kunnen hun fiets in het fietsenhok op het
plein plaatsen. Het overdekte fietsenhok, aan de kant van de Da Costastraat, is bestemd
voor de leerkrachten, bezoekende ouders e.d.
Het is de bedoeling dat kinderen alleen in het fietsenhok komen om hun fiets neer te zetten
of op te halen. De kinderen die op de fiets mogen komen, hebben aan het begin van het
schooljaar een nummer gekregen.
Mocht het nodig zijn om de fiets mee te nemen, laat dat dan even weten aan de leerkracht.
Verder kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor schades aan fietsen. Op het
schoolplein mag niet worden gefietst.

Gymnastiek
Op maandagmiddag en woensdagochtend hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8
gym. De kinderen gaan lopend naar de gymzaal (ook groep 5 t/m 8). Dus niet meer met de
fiets!!
Aanstaande maandag 30 augustus hebben de kinderen uit de groep 4 t/m 8 gymnastiek.
(groep 3 nog niet).

Mededelingen


De fruitdagen zijn op woensdagen, donderdag en vrijdag. Wilt u in ieder geval op
deze dagen uw kind(eren) fruit meegeven



Wilt u wijzigingen van gegevens (adres, telefoonnummers, emailadressen z.s.m.
aan ons doorgeven (dacostaschool@cnsnunspeet.nl)



Jan Matthijs Hulsman is onze nieuwe ib-e. Indien u contact met hem wilt opnemen
kan dat via zijn emailadres: iberdacostanunspeet@cnsnunspeet.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het personeel
Albert Magré
Da Costaschool Nunspeet

