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Geachte ouder(s),

Inschrijfavond/ open morgen
De geplande aanmeldavond van 31 januari kan door de corona geen doorgaan vinden.
Toch hopen we ook dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn
of haar kind naar onze school te sturen, dan kan men informatie inwinnen bij school.
U kunt ook een individuele afspraak maken. De gegevens staan hieronder.
Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2022-2023 (of eerder) 4 jaar worden. Dus als uw
kind vóór juni 2019 is geboren, willen wij u verzoeken uw kind z.s.m.aan te melden, zodat
wij weten hoeveel kleuters er zullen instromen in de loop van het jaar.
Denkt u, als u uw kind aanmeldt, aan een kopie waarop het Burger Service Nummer van uw
kind staat? Wij zijn verplicht om er een afdruk van te hebben.

Toetsweken

In komende weken worden ‘s morgens de (cito en iep)-toetsen voor, technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en rekenen afgenomen. Vanaf groep 3 worden deze toetsen
afgenomen door de groepsleerkrachten. Wilt u hier rekening mee houden met het maken
van afspraken bij de huisarts, de tandarts e.d.

Studiedag personeel
Zoals al eerder is aangegeven zijn de kinderen donderdag 27 januari vrij i.v.m. een
studiedag voor het personeel

Wilco Jagtenberg stelt zich voor:

Hoi
Ik ben Wilco Jagtenberg.
Ik ben 25 jaar en woon in Nunspeet.
Ik hou van tuinieren.
Dit doe ik bij alle CNS scholen in Nunspeet.
Mijn hobby's zijn: fietsen, wandelen, afspreken met
vrienden en fitness.
We zijn blij met Wilco en wensen hem veel werkpleizier.

Oproep overblijfouders
We zijn dringend op zoek naar moeders (vaders mag natuurlijk ook) die ons willen helpen
met het overblijven tussen de middag. Op maandag, dinsdag en donderdag (van 12.00uur
tot 13.00 uur) komen we handen te kort.
Ik kan geen beroep doen op de leerkrachten omdat zij recht hebben op een half uur pauze.
Ik wil u daarom nogmaals vragen of u ons wilt helpen. Er staat een kleine vergoeding
tegenover. Het gaat om de kinderen op het kleine plein (groep 3 en 4)
U kunt zich opgeven bij Albert Magré of bij Henriët Speelziek (jetjeslot@hotmail.com)

Welkom:
In het nieuwe jaar heten we Fien Mulder, Maaike Schoonhoven en André de Zwaan van
harte welkom bij ons op school. Fien en Maaike zitten in groep 1a/2a en André zit in groep
1b/2b. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel zullen
wennen.

Rapporten en observatiekaarten / spreekuuur
In verband met de coronalockdown hebben we besloten om de halfjaarlijkse toetsen voor
het leerlingvolgsysteem één of twee weken later af te nemen. We hebben zo meer tijd om
de geplande leerstof aan de kinderen aan te bieden. Daar hebben ze recht op! Dat betekent
dat de rapporten en de observatiekaarten later worden meegegeven. Het spreekuur dat
gepland stond in de week van 14 en 15 februari vindt ook later plaats.
De rapporten en de observatiekaarten worden op 15 februari meegegeven en het spreekuur
vindt plaats in de laatste week voor de voorjaarsvakantie.

Agenda:
17-21 januari:
27 januari:
15 februari:

Week van gebed
Kinderen vrij i.v.m. studiedag personeel
Kinderen krijgen observatiekaarten en rapporten mee

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Albert Magré

