
 

 
 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 2      13 september 2022 
 
Geachte ouder(s), 
 
Hierbij een paar mededelingen: 

 

Sing-in 
Het is elk jaar de gewoonte om het schooljaar te openen met een Sing-In. Op 
donderdag 25 augustus zaten we met z'n allen op het plein. Wat is het een 
voorrecht om met leerlingen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden 
te zingen ter ere van God. Wij laten op deze manier zien dat we God alle lof en 
eer toezingen, omdat we mogen weten dat Hij ons ook dit jaar weer zal dragen en helpen. 

 

Dierendag 

Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan dierendag.  
Dinsdagmorgen 4 oktober mogen de leerlingen hun huisdieren van 11.30 uur – 12.00 uur 
op het schoolplein laten zien. We zouden het op prijs stellen als de ouders van de leerlingen 
van groep 1 t/m 5 en de ouders van de leerlingen van groep 6 t/m 8 die veraf wonen, het 
huisdier om 11.30 uur naar het schoolplein brengen en om 12.00 uur weer mee 
terugnemen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 zou het fijn zijn als u om 11.25 uur uw 
kind uit de klas haalt om samen te kijken. Alle kinderen mogen deze dag hun knuffeldier 
meenemen! 
 

Fiets en lichtcontrole 
Maandag 10 oktober wordt door een aantal verkeersouders en de conciërge de fietsen van 
de leerlingen uit groep 3 t/m 8 gecontroleerd op goede fietsverlichting en een aantal andere 
veiligheidsaspecten. Uw kind mag maandag 10 oktober de fiets meenemen naar school. 
 

Openbare lessen 
De kijkochtenden vinden plaats op dinsdag 11 en vrijdag 14 oktober. U kunt dan lessen 
bijwonen. U krijgt daar een aparte uitnodiging van. 

 

Ouderhulp 
Hierbij willen we hulp vragen voor een aantal commissies. Een aantal ouders is weggevallen 
omdat hun jongste kind naar het voortgezet onderwijs is gegaan. 
We hebben dus een aantal ‘nieuwe’ ouders nodig. 
 
Zo hebben we onvoldoende mensen om de kinderen te controleren op luizen. Dat gebeurt 
op dinsdagmiddag na iedere vakantie. Nu gebeurt dat dus niet!! We kunnen ook een ander 
tijdstip ‘luizenpluizen’ als u dat beter uitkomt. Wilt u ons komen helpen (tijdsinvestering is 
een uur per keer) 
 
Ook de verkeersgroep heeft dringend extra bemensing nodig. Activiteiten als de 



lasergunactie, fietscontrole en Streetwise staan dit jaar op het programma. 
 
Twee jaar geleden zijn we overgestapt naar het continurooster op de Da Costaschool. In de 
vorige nieuwsbrief hebben wij al een oproep gedaan richting ouders om te helpen met het 
overblijven. Hier hebben wij helaas weinig reacties op gekregen. Hierbij nogmaals de vraag 
of er ouders zijn dit mee willen draaien in het overblijfrooster op de Da Costaschool? 
Dit mogen meerdere dagen in de week zijn, maar ook een enkele dag of 1x in de twee 
weken is bespreekbaar. Het is een maximale tijdsinvestering van één uur per dag. Hier 
ontvang je dan een vrijwilligersvergoeding voor!  
 
Verder zijn we op zoek naar overblijfouders die een half uur bij de kleuters willen eten en 
drinken op de dinsdag en donderdagmiddag. Ook hier staat  een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. 
U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven of via de mail van school. 
dacostaschool@cnsnunspeet.nl 
 
Helpt u mee? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het personeel 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Nunspeet 

 

Agenda:  
 
 
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 
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