
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nieuwsbrief 1      22 augustus 2022 

 

Geachte ouder(s), 
 

We mogen weer beginnen…. 
 
Na zo’ n heerlijke lange vakantie is het weer goed om collega’s, kinderen en ouders te ontmoeten. 
We hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar! 
Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: Zal de nieuwe juf meevallen? 
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 kom even praten. Dit geldt 
natuurlijk ook voor andere zaken.  
 

Personeel 
Gretha van der Stege heeft aangegeven één dag minder te gaan werken. Dat betekent dat zij 
dinsdags niet voor groep 5/6 staat. Gretha staat op de woensdag, donderdag en vrijdag voor 
groep 3. 
Lida Liefers gaat een dag extra werken en staat op de dinsdag voor groep 5/6. In de praktijk 
betekent dit dat Lida vooral met groep 5 aan de slag gaat.  

 
Welkom 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heten we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte welkom. Lize 
van Leeuwen en Ahmadsajad Sorabi zitten in groep 1a; Nela Jessa in groep 1b en Ahmadshazad 
Sorabi in groep 2b. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel 
zullen wennen. 

 

Gymnastiek 
Op maandagmiddag hebben de kinderen uit de groepen  3  t/m 8 gym. De kinderen gaan lopend 
naar de gymzaal (ook groep 5 t/m 8).  
Ook op woensdagochtend hebben de kinderen uit de groepen 3, 4, 7 en 8 gym.  
Groep 5 en 6 worden op de woensdag rond 10.30 uur opgehaald met de bus. Zij gaan dan 
zwemmen in de Brake. 

 



 

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.  
De leerlingen die buiten de fietsgrenzen 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. 
 
 

Luizencontrole 

Er zal voorlopig geen luizencontrole plaatsvinden. Helaas hebben we te weinig luizenmoeders.  

 
Pleinwacht 
Zoals u weet blijven de kinderen tussen de middag over en eten ze op school.  
Het personeel heeft dagelijks recht op een half uur pauze. Daarom is het niet mogelijk dat de 
leerkrachten met uw kind eten en daarna pleinwacht te lopen.  Voor de kleutergroepen hebben 
we dat kunnen oplossen door het inzetten van onderwijsassistenten. Voor de overige vier groepen 
moet nog een oplossing gevonden worden. We willen u vragen of u ons hierbij wilt helpen. We 
willen u vragen of u een kwartiertje met de groep wilt eten (12.00 uur-12.15 uur) en daarna 
aansluitend een kwartier pleinwacht te lopen als de kinderen buiten spelen (12.15 uur-12.30 uur). 
Wilt u ons hierbij helpen? U krijgt er een tegemoetkoming voor. 
U kunt zich opgeven bij Albert Magré of Diana Groothuis (coördinator overblijf) 
(gertdianagroothuis@hotmail.com) 

 
Mededelingen 

• De fruitdagen zijn op woensdag, 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) 
 

• Deze week zult u de  nieuwe schoolkalender met geplande activiteiten ontvangen.  
We proberen ons zoveel mogelijk aan de data van de kalender te houden. 
 

• De schoolgids vindt u in de bijlage en zal binnenkort ook op de website te vinden zijn. In 
de schoolgids staat allerlei informatie over school.  

 
• Vanaf dit schooljaar mogen de leerkrachten door de leerlingen aangesproken worden met 

hun voornaam. (dus meester Albert, juf Henrieke etc.) 
 

• Donderdag 25 augustus willen we een Sing In organiseren. Waarschijnlijk gaan we dit 
i.v.m. de weersverwachting ‘s morgens vroeg doen.  
 

mailto:dacostaschool@cnsnunspeet.nl


• Het zendingsgeld wordt de eerste maandag van de maand ingezameld. Op de vrijdag 
voorafgaand aan deze maandag wordt u d.m.v. een  parro-bericht hieraan herinnerd. 
 

• KOM en KIJK: Op donderdag 1 september bent u tussen 18.00 uur en 19.30 uur van 
harte welkom om samen met uw kind een kijkje in school te nemen en kennis te maken 
met de leerkracht van uw kind.  

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

Agenda:  
 
1 sep:  Kom en Kijkavond (18.00-19.30 uur) 
7 sep:  Schoolfeest  
12-17 sep:    Omgekeerde oudergesprekken  
  (gr 3-8) 
27 sep:  Cultuurmanifestatie 
4 okt:  Dierendag 
5 okt:  Dag van de leerkracht 
10 okt: Fietskeuring 
11 en 14 okt: Kijkochtenden 
 
 


