
 

 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3       21 oktober 2022 

 
Geachte ouder(s), 
 

 

Een kwart van het schooljaar zit er al weer bijna op. Een schooljaar bestaat uit 40 

schoolweken en daarvan hebben we er al weer 9 opzitten. Er is hard gewerkt door de 

kinderen en ze hebben de komende vakantie dan ook van harte verdiend.  

 

Hieronder staan een paar mededelingen: 
 

Licht van de Wereld 

Zondag 31 oktober wordt er binnen veel gezinnen 

halloween gevierd.   

Wat is halloween: 

Halloween is een verbastering van het Engelse 'All- 

Hallow- Even', dat Allerheiligenavond betekent. Op 

deze avond dachten de mensen vroeger aan alle 

doden.  

Wat houdt deze avond nu in? Halloween is 

tegenwoordig vooral een griezelig kinderfeest. 

Kinderen gaan zich verkleden als iets engs en bellen 

of kloppen aan bij de huizen in de buurt als het 

donker wordt. De oorsprong van dit feest is vol 

duisterenis, dood en angst. 
 

Onze God daarentegen is een God van Leven, van Licht en  

bij Hem is Liefde en Vreugde.  

  

Vandaag krijgt het oudste kind van elk gezin een pakketje met daarin een Lichtslinger 

en kaartje met uitleg waarin we willen refereren dat Jezus het Licht van de wereld is. 

We hopen dat de ‘Lichtslinger een mooi plekje mag krijgen bij u in huis. 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolontbijt 

 

Donderdag 10 november houden we op school ook het 

schoolontbijt.   

Wilt u uw kind een niet breekbaar (plastic) bordje, 

bestek en een beker in een tas meegeven.  

Op www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie. 

 

Versieravond 

Op maandagavond 14 november is er weer de versieravond voor het Sinterklaasfeest.   

Alle ouders van de kinderen van groepen 1 t/m 4/6a zijn op die avond van harte  

welkom. We starten om 19.00 uur. Het Sinterklaasfeest wordt op school gehouden op 

5 december. 

 

Bijlage 

2 bijlages bij deze nieuwsbrief: 

De eerste gaat over de Brussengroep. Dit zijn bijeenkomsten voor jonge 

mantelzorgers (7-12 jaar). Mocht uw kind of een kind die u kent hier mee te maken 

hebben? Brengt u het dan bij hen onder de aandacht? 

De tweede gaat over de training “Alles is anders”, speciaal voor kinderen van 6 – 12 

jaar die te maken hebben met een scheiding. 

 

Agenda 

24-28 oktober: Herfstvakantie 

2 november: Dankdag 

8 november: Medezeggenschapsvergadering 

10 november: Schoolontbijt 

13 november: Themadienst 

14 november: Versieravond groep 1 t/m 4 

14-17 november: Spreekuur 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het personeel en de gebedsgroep 

 

Albert Magré 

Da Costaschool Nunspeet 

http://www.schoolontbijt.nl/

