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Geachte ouder(s),

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Personeel: o.a.afscheid Hilbert van den Berg en Derk Gelling
Vandaag hebben we het afscheid genoemen van Hilbert van den Berg als leerkracht op de
Da Costaschool. Na 42 jaar maakt Hilbert gebruik van zijn pré pensioen. Hilbert was en is
het gezicht van de Da Costaschool. We zullen hem gaan missen!!
Ook Derk Gelling gaat onze school verlaten. Derk heeft bijna het het hele jaar gewerkt
als vervanger van José Zeevat, die wegens ziekte niet kon werken. Als collega’s vinden
we het jammer dat Derk ons gaat verlaten. Derk heeft in dit schooljaar op een positieve
wijze mee gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Derk gaat volgend jaar werken
op de Immanuëlschool.
Beide collega’s danken we heel hartelijk voor hun grote inzet. Die inzet lijkt vaak
vanzelfsprekend, maar dagelijks met veel energie leerlingen begeleiden en onderwijzen,
vraagt veel van je. We zijn dankbaar dat Hilbert en Derk dit met zoveel liefde en
toewijding hebben gedaan! We wensen hen alle goeds en God onmisbare zegen toe.
Hieronder stellen Rachel Miedema en Bertilde Northausen zich aan u voor. Zij zijn benoemd
als leerkrachten van groep 5 en 6.
Beste ouders/ verzorgers,
Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Rachel
Miedema. Ik ben 23 jaar en afgestudeerd sociaal pedagogisch
hulpverlener en werk momenteel bij Careander als kind & jeugd
begeleider. Naast mijn werk doe ik de deeltijd pabo. Aankomend
jaar zal ik beginnen als LIO-studente en hoop ik met een half jaar
mijn diploma voor leerkracht te behalen.
Vanaf het nieuw schooljaar ben ik op de Da Costaschool te vinden als
juf van groep 5/6. Sommigen van jullie kennen mij misschien al,
want het afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen in groep 5b/6.
Ik kijk er naar uit om op de Da Costaschool als leerkracht te mogen
werken en om jullie te mogen ontmoeten. Hebben jullie vragen, wil
je iets weten of gewoon even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik op maandag,
dinsdag en woensdag in groep 5/6 te vinden. Voor nu wil ik jullie een fijne zomer toe
wensen en tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Rachel Miedema

Beste ouders / verzorgers,
Na de zomervakantie hoop ik te starten als leerkracht van groep 5-6
op de Da Costaschool. Daarom stel ik mij graag even aan jullie voor.
Mijn naam is Bertilda Northausen en ik ben 31 jaar oud. Samen met
mijn man en twee dochters woon ik in Nunspeet. Afgelopen 10 jaar
ben ik leerkracht geweest op een basisschool in Kootwijkerbroek.
Vanaf komend schooljaar ben ik op maandag, donderdag en vrijdag
te vinden in de Da Costaschool.
Ik wens jullie een fijne vakantie en ik heb er zin in om na de zomer
in Nunspeet aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Bertilda Northausen

Intraverte
Wij, Lisette (Psychomotorisch therapeut) en
Jantine (Kinderoefentherapeut), zullen vanaf 24
augustus elke woensdag werkzaam zijn op de Da
Costaschool. Wij zijn onderdeel van Intraverte,
een multidisciplinaire praktijk gericht op
kinderen met een hulpvraag op het gebied van
bewegen en/of gedrag. Wij zijn er voor kinderen
waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf
gaat. Jantine pakt met name de motorische en sensorische
ontwikkeling op en Lisette de sociaal emotionele ontwikkeling. Door middel van spellen,
opdrachten en handvatten proberen wij met het kind, maar ook met ouders en
leerkrachten te werken aan de hulpvraag.
Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.intraverte.nl/ of mailen naar
lisetteslemmer@intraverte.nl of jantinewajer@intraverte.nl

Huisvesting
Gisteren 6 juli heeft er een overleg over de huisvesting plaatsgevonden tussen gemeente
Nunspeet, Florion en het CNS. Dat heeft erin geresulteerd dat na de herfstvakantie de
kinderen van ‘De Aventurijn’ (Florion) volledig aan de Randweg zijn gehuisvest.
Dat betekent dat we de beschikking krijgen over meer lokalen. Daar zijn we erg blij mee.
We zullen deze ruimtes onderwijskundig benutten door combinatiegroepen te splitsen.

Vakantierooster Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsvakantie:
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:

24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 3 maart 2023
7 april t/m 10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli t/m 19 augustus 2023

teamscholing : woensdag 28/9 dinsdagmiddag 17-1, maandagmiddag 22-5
dinsdag 11 april en maandag 3 juli: kinderen vrij

Agenda
22 augustus: start van het nieuwe schooljaar

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

