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Nieuwsbrief 7        21 maart 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Geboorte Jeslin Walinga 
Op 4 maart is Jeslin Walinga geboren. 
Dochter van Mirjam en Marcel Walinga.  
We willen het jonge gezin hiermee van harte feliciteren en 
wensen hen Gods zegen in de opvoeding toe! 
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Werkzaamheden 
Zoals u al heeft gemerkt zijn de werkzaamheden begonnen bij de “oude Plus”. Tot 
november zijn ze bezig om het pand om te bouwen tot een medisch centrum. 
 
Door deze werkzaamheden zal de weg tussen de Apeldoornseweg en het doodlopende 
stuk van de Vierhouterweg binnenkort niet meer bereikbaar zijn.  
 
Waarschijnlijk kun je er nog wel langs lopen en met de fiets, maar ons advies is om 
zoveel mogelijk een andere route te zoeken.  
 
Het werkverkeer zal zoveel mogelijk proberen rekening te houden met onze 
schooltijden.  

 

 

Streetwise 
Op woensdag 12 april komen de mensen van de ANWB om 
het programma Streetwise te verzorgen aan alle groepen. 
U krijgt hierover nog meer informatie. De kinderen uit de 
groepen 7 en 8 moeten deze dag op hun fiets naar school 
komen. Ook hebben deze kinderen ’s ochtends het 
praktisch verkeersexamen!  

 

Project kijkavond 
Vanaf maandag zullen alle groepen werken rondom het thema “op reis naar….”. 
 
We willen u (en alle andere belangstellenden zoals opa’s en oma’s) van harte uitnodigen 
voor de kijkavond op dinsdag avond 28 maart! 
 
Elke groep werkt rond zijn eigen thema: 
Groep 1/2 en 2/3   Nederland 
Groep 4   Zuid Afrika 
Groep 5   Canada 
Groep 6/7   Idea 
Groep 7/8   Reisbureau 
 
Op de kijkavond willen we graag laten zien waar we tijdens het project over hebben 
gewerkt. U bent welkom vanaf 18.30 tot 20.00 uur. 
 
 

5 mei vrij 
Het CNS heeft besloten om op vrijdag 5 mei toch iedereen vrij te geven. Zet u dit nog in de 
agenda? 
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Agenda: 
20- 28 maart: Project over landen 
28 maart:  Afsluitingsavond project 
6 april:  theoretisch verkeersexamen groep (7/8) 
7 april:   schoonmaakploeg 2 (onderbouw) 
12 april: Praktisch verkeersexamen (groep 7/8) 
12 april: Streetwise 
12 april:  Schoolvoetbaltoernooi Nunspeet 
14 april: Goede Vrijdag  (kinderen vrij) 
17 april: 2e Paasdag (kinderen vrij) 
18-20 april: Cito eindtoets groep 8 
21 april: Koningsspelen 
24- 28 april: Meivakantie 
5 mei:   vrij 

 

Met vriendelijke groet, 

personeel Da Costaschool 

 

Vanuit de Ouderraad 

Kledingactie: 
In de eerste week van mei zal er een kleding / vodden inzameling op school worden 
gehouden.  
De ouderraad zoekt naar manieren van inkomsten zodat we ook in de toekomst allemaal 
leuke activiteiten voor kinderen kunnen blijven bekostigen.  
Gaat u binnenkort uw kledingkast(en) uitzoeken. En bent u van plan het een en ander weg 
te doen? Bewaar het voor school!  

Wilt u dit ook alvast doorgeven aan opa’s en oma’s, buren en andere bekenden? 

Actie Ouderraad: 
Ook zal begin april de jaarlijkse actie van de Ouderraad worden gehouden. Dit jaar heeft de 
Ouderaad een krasactie waar chocoladerepen mee kunnen worden gekocht.  
Alle gezinnen zullen begin april 1 kraskaart krijgen en een aantal chocoladerepen. Het is de 
bedoeling dat elk gezin 1 kraskaart vol probeert te krijgen. Uiteraard kunnen en mogen er 
daarna nog meer kaarten gevraagd worden. U hoort hier binnenkort meer over! 
 

 

Koningsspelen: hulp gevraagd! 
Voor de organisatie van de Koningsspelen op vrijdag 21 
april, zoeken we nog enkele ouders die mee willen 
denken en ouders die willen helpen om op de 
donderdagavond ervoor alles klaar te zetten! 
Geeft u zich op bij meester Van Bronswijk? 
karelvanbronswijk@cnsnunspeet.nl  
 

Tussen de middag 
We zien regelmatig al ruim voor 1 uur kinderen bij het hek staan. Ze mogen pas om 1 uur 
het plein op. We willen u vragen of u uw kind niet te vroeg naar school wilt laten gaan. 
De moeders van de overblijf zijn verantwoordelijk tot 1uur en vanaf die tijd is er een 
leerkracht. 
 

Zending: 
Vanaf de voorjaarsvakantie halen we 
geld op voor Elles van de Beek. Zij 
werkt in een kindertehuis in 
Roemenië.  
Tot de voorjaarsvakantie spaarden 
we voor “Constru Casa” in 
Guatamala. We mochten 800 euro 
overmaken. Blijft u meesparen? 
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    Lieve ouders/verzorgers     
 

Naar aanleiding van onze laatste schoonmaakmiddag, waar wij maar met 5 vrouwen 
waren. 

Zou ik toch graag weer een oproep doen! 
Het gaat om twee uurtjes schoonmaken op een vrijdagmiddag! 2x per jaar 

Om 15 uur sluiten we af met koffie en taart….Jammie! 

                  
Mocht je geen oppas hebben voor je kinderen…. Neem ze gerust mee! Er zijn altijd 

kinderen aanwezig op het plein en bij regen kunnen ze lekker binnen spelen. 

    
 

 
Ook is mij gevraagd of het niet in de avond zou kunnen?????? 

 
Ook dat is mogelijk!  

Hoe meer zielen hoe schoner de klas/toilet/gangen van jullie kind(eren) zijn! 
 

Mocht je liever in de avond willen schoonmaken. 
Stuur mij een mail met de dagen/tijdstip dat je zou kunnen 

Zodat ik kan kijken welke avond het beste uit komt. 
 

Mijn mailadres is hellenbrugge@gmail.com of 06-46175816 
 

Graag hoor ik van jullie zodat, we er samen voor kunnen zorgen dat de school schoon en 
netjes blijft! 

Groetjes Hellen Brugge 
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