
 
 

 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 6       8 december 2022 
 

Beste ouders, 

 
U leest alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Graag willen we u hierbij alvast 

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023 toewensen! 
 
 

 
 

Een Kind is ons geboren!  
Een Zoon is ons gegeven! 

En zijn heerschappij duurt  
voor eeuwig! 

 
 

 
 
Kerstfeestviering 
 

Dit jaar houden we het Kerstfeest in de Opstandingskerk op 
donderdagavond 22 december. (19.00 uur) 
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
Tijdens de viering zitten alle kinderen per groep bij elkaar voor in 
de kerk. Vanaf 18.40 uur kunnen de kinderen van groep 1 en 2 in 
het zaaltje van de kerk gebracht worden. Wilt u uw kind van te 
voren even naar het toilet laten gaan.  
 
We verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn. Ieder kind mag 
twee volwassenen meenemen. 
’s Avonds willen we u verzoeken tijdens de viering geen foto’s te 
maken. Hiervoor wordt gezorgd. U kunt de foto’s dan bekijken via 

de parro-app.  
De opbrengst van de collecte is voor het zendingsproject van de familie van Asselt in 
Zambia. 
Donderdagmiddag 22 december willen we met de kinderen gaan oefenen in de kerk. 
Verder zal de viering worden opgenomen voor de familie van Asselt. 
 



De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen vrijdag 23 december tussen 8.30 uur en 9.30 
uur op school komen. 
 

Sociaal emotionele vaardigheden 
 
We werken wekelijks in de groepen met de methode 
KWINK.  
In de bijlage vindt een een ouderbrief met daarop 
informatie over de onderwerpen die in november en 
december zijn behandeld of nog aan bod komen. Daarbij 
hoort ook een zogenaamde koelkastposter. Deze krijgen 
de kinderen mee naar huis. Het idee is om deze op te 
hangen en te bespreken met uw kind(eren). 
 

Aanmelden leerlingen (broertjes en 
zusjes) 
 
U kunt (3-jarige) broertjes en zusjes van uw kind(eren) die al bij ons op school zitten 
aanmelden. U kunt de aanmeldformulieren ophalen bij de leerkracht of bij Albert Magré. 
Wilt u deze digitaal ontvangen? Dat kan ook, stuur dan een e-mail naar 
dacostaschool@cnsnunspeet.nl en wij sturen u de formulieren toe. 
Maandagavond 30 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. Nieuwe ouders kun 
kennis maken met school en de school van binnen bekijken. 

 
Financieel trefpunt Nunspeet | Welzijn Nunspeet 
Hoge energieprijzen, boodschappen die duurder worden, geen reserves voor onverwachte 
tegenvallers. Veel mensen hebben zorgen en stress over hun financiële situatie. Kan ik 
mijn kinderen nog wel genoeg te eten geven? Kan ik de sportclub nog wel betalen? 
Mogelijk heeft u hier ook mee te maken. Er is binnen de gemeente Nunspeet een aantal 
organisaties waar u terecht kunt wanneer u financiële zorgen of vragen heeft. 
 
Locatie: Veluvine – F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet (eerste verdieping) 
Tijdstip: donderdag 10.00 – 12.00 uur (inloop) 
 
Een verjaardag vieren terwijl dat misschien onmogelijk is? Dan kan St. Jarige Job helpen. 
Kijk hiervoor op deze site voor meer informatie: Financieel trefpunt Nunspeet | Welzijn Nunspeet 
 

Kerstkaarten 
We willen u, net als vorige jaren, vragen om de kinderen geen kerstkaarten mee te laten 
nemen naar school om uit te delen. 
Thuis gekomen wordt er vaak niets mee gedaan. Zonde van al dat papier. 
Anderen voelen zich weer gedwongen om voor ieder kind kaartjes aan te schaffen. 
In iedere groep worden kerstkaarten gemaakt. Ieder kind maakt één kerstkaart. 
De gemaakte kaartjes worden in de klas opgehangen en op de dag voor de vakantie 
worden de kaarten gehusseld en krijgt ieder kind een kaart mee naar huis.  
Zo wordt er geen enkel kind vergeten en hebben we ook geen papierverspilling. 
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https://petraschool.us20.list-manage.com/track/click?u=99799d7f2b6d38b550b876280&id=60ddc32593&e=31ef998414
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Studiemiddag 
Op dinsdagmiddag 17 januari heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn dan die 
middag vrij! 

 
Kerstvakantie 

Op vrijdag 23 december begint voor alle groepen de kerstvakantie om 12.00 uur. 
Maandag 9 januari is de eerste schooldag na de vakantie. 
 

Agenda 
22 december: Kerstfeestviering in de Opstandingskerk (aanvang 19.00 uur) 
23 december: Vanaf 12.00 uur begint de Kerstvakantie 
26 dec – 6 jan: Kerstvakantie 
9 januari:  Eerste schooldag van 2023 
9- 13 januari: Luizencontrole 
16 januari:  Schoolschoonmaak 
17 januari:  ’s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. teamscholing 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het personeel 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Nunspeet 

  

Het team van de  
Da Costaschool wenst u gezegende kerstdagen 

en een goed en gezond 2023!  
 

  


