
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 7       26 januari 2023 
Geachte ouder(s), 

 

Open morgen 
Aanstaande maandag is er een open ochtend voor ‘nieuwe’ ouders die hun kind willen 
aanmelden bij ons op school. We hopen ook dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog 
iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te sturen, dan kan men 
informatie inwinnen bij school.  
U kunt ook een individuele afspraak maken. De gegevens staan hieronder. 
Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2023-2024 (of eerder) 4 jaar worden. Dus als uw 
kind vóór juni 2020 is geboren, willen wij u verzoeken uw kind z.s.m. aan te melden, zodat 
wij weten hoeveel kleuters er zullen instromen in de loop van het jaar.  
 
 
 

 
 

Toetsweken  
We zitten midden in de toetsweken (groep  3 t/m 8)  ’s Morgens worden de (cito en iep)-
toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen afgenomen. Vanaf 
groep 3 worden deze toetsen afgenomen door de groepsleerkrachten. Wilt u hier rekening 
mee houden met het maken van afspraken bij de huisarts, de tandarts e.d. 
 

Parro-berichten 
Er is een nieuwe groep aangemaakt in Parro. Deze groep is voor alle oudste kinderen van 
school, zodat u maar één keer hetzelfde bericht krijgt bij berichten die voor de hele school 
gelden.  
  



 

Welkom: 
In dit nieuwe jaar heten we Anne-Wil Klaassen, Kick Verkouw, Matthias Bakker, Donna van 
Luttikhuizen en Juul Goes van harte welkom bij ons op school. Anne-Wil en Kick zitten in 
groep 1a/2a en Matthias, Donna en Juul zitten in groep 1b/2b. We wensen jullie een fijne 
tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel zullen wennen. 
  

Agenda 

 
jan/feb:  Cito toetsen groep 3 t/m 8 
30 januari:  Inschrijfdatum / Open ochtend  
7 februari:  Rapport en observatiekaart gaan mee naar huis 
14 februari:  Spreekuur 
27 feb – 3 mrt: Voorjaarsvakantie 

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


