Nieuwsbrief 1

24 augustus 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
De scholen zijn weer begonnen

Na zo’ n heerlijke lange vakantie is het weer goed
om collega’s, kinderen en ouders te ontmoeten. We
hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar!
We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind
zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of
zorgen zijn, schroom niet en kom even praten. Dit
geldt natuurlijk ook voor andere zaken.

Grip op de groep
Ook dit cursusjaar willen we ons inzetten voor een positief pedagogisch klimaat. We willen werken aan
groepen waarin alle leerlingen zich veilig voelen en willen pestgedrag voorkomen:
- We zullen aan het begin van het jaar, elke dag activiteiten doen die de samenhang in de groep
bevorderen.
- Elke morgen staat de leerkracht bij het lokaal en geeft elk kind een hand.
- We werken met een stilteteken. De leerkracht steekt een hand op en telt dan af, zodat alle kinderen
weten, dat ze dan stil moeten zijn.

Uw gegevens
Bij aanmelding heeft u aan ons uw gegevens verstrekt. Is er iets in veranderd, (adres, mobiele)
telefoon, e-mail etc.) of heeft u een andere noodopvang, geeft u dat dan even schriftelijk of per e-mail
door?

Schoolgids en schoolkalender 2017-2018
Deze week heeft u de kalender met geplande activiteiten ontvangen. We proberen ons zoveel
mogelijk aan de data van de kalender te houden.
In de schoolgids staat allerlei informatie over school.
Deze gids verandert elk jaar maar voor een klein deel. Daarom hebben we besloten deze alleen nog
maar digitaal toe te sturen. (zie bijlage) Ook staat deze op de website.

Brochures
De komende tijd ontvangt u naast de schoolgids en kalender ook verschillende brochures, waarbij u
tijdschriften en boeken kunt bestellen. Wij weten niet altijd wat de inhoud van deze boeken en
tijdschriften is. Wij zijn slechts een doorgeefluik. Toch willen we het u niet onthouden. Beoordeelt u
zelf of het iets is voor uw kind(eren). Voor de duidelijkheid, u gaat een contract aan met de
betreffende uitgever en niet met ons als school.
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Klasbord
Het afgelopen jaar hebben we positieve ervaringen gehad
met Klasbord. Daarom heeft u van de meeste groepen alweer
een nieuwe uitnodiging gehad. (sommige groepen worden iets gewijzigd)
Voor dit schooljaar hebben we ook een account aangemaakt om de hele school in 1 x te benaderen
met informatie, vragen of andere zaken.
Dit alles om zo min mogelijk mails meer te hoeven versturen. We merk(t)en dat deze niet altijd goed
gelezen werden.
U kunt u aanmelden voor het schoolaccount (u kunt op groep toevoegen drukken) met de
code KDF-F3V U kunt dit op zoveel apparaten zetten als u maar wilt..
Aangezien alle ouders toegang hebben tot Klasbord zullen we zoveel mogelijk via dit medium
communiceren. Het niet aanmaken van een account heeft de consequentie dat u dus nogal wat
informatie mist. Mochten er redenen zijn waarom u niet gebruik wilt maken van Klasbord, dan horen
we het graag.

Overblijven
Als uw kind op een bepaalde dag gaat overblijven, dan horen we dit graag. Is het overblijven een
uitzondering of blijft uw kind een keer niet over, dan dient u dit van te voren, te noteren in de
overblijfagenda. Deze is te vinden in de gemeenschapsruimte.
Bleef uw kind al over en is er niets veranderd? Dan hoeft u niets door te geven. Gaat u voor
het eerst gebruik maken van het overblijven, of is er voor u wat veranderd? Dan dient u dit door te
geven via onderstaand strookje (of in de mail) voor a.s. maandag. (dus ook als uw kinderen niet
meer overblijven) Dan kunnen we de lijsten weer in orde maken. Dit strookje kunt u via de mail
sturen naar Hannie van Asselt de coördinator. mg.vanasselt@kpnplanet.nl

We hebben gelukkig een behoorlijk aantal overblijfmoeders, maar er zijn ook veel kinderen die
overblijven! Om het voor de overblijfmoeders leuk te laten blijven en om het voor u financieel
aantrekkelijk te houden, doen we nogmaals een beroep op u, om u aan te melden als
overblijfmoeder. Vooral als u zelf ook gebruik maakt van het overblijven!
U kunt zich (via bovenstaand e-mailadres) opgeven bij de overblijf coördinator Hannie van Asselt

Overblijfbonnen
Overblijfbonnen kunt u via de e-mail bestellen via bovenstaand adres bij Hannie van Asselt.
Ze kosten:
1 bon voor € 1,50
10 bonnen voor € 10,00
30 bonnen voor € 25,00

Studiedag

Op dinsdag 5 september hebben de
leerkrachten een studiedag. De kinderen
zijn deze dag vrij.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 verwelkomen we de volgende kinderen:
Sven Stokhof, Milan v.d. Steeg en Marlynn
Westerbroek
In groep 3/4 Yarnick Hop, Marthijn Hop in groep 4/5
en Alara Tuncer en Devin van de Vosse in groep 7.
We wensen al deze kinderen een fijne en leerzame
tijd toe op onze school.

Herinnering schooltijden

De bel gaat ’s morgens om 5 voor half 9
en we starten in de groep om half 9 en ’s
middags gaat de bel om 10 over 1 en we
starten in de groep om kwart over 1
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Ouderhulp
Zo aan het begin van het schooljaar worden er weer nieuwe roosters opgesteld voor
activiteiten waar we uw hulp heel goed bij kunnen gebruiken. We gaan ervan uit dat als u

vorig jaar ook al hielp bij één of meer van deze activiteiten, u dat dit jaar blijft doen, tenzij u
aangeeft dat u wilt stoppen. We hopen dat heel veel ouders zich extra aanmelden (via
onderstaand strookje/ strookje in de mail) zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.
We zetten alle activiteiten even op een rij:
 Schoolschoonmaak; één keer in de zes weken krijgt de school op vrijdagmiddag een extra
schoonmaakbeurt, omdat de school anders niet schoon genoeg blijft. We hebben al een lijst
met namen van vorig jaar, maar we hopen dat er toch wel een groep nieuwe ouders bij komt! U
bent slechts 2 keer in het jaar aan de beurt. U kunt zich ook opgeven voor een avond
 Overblijfouders; de woensdag uitgezonderd, kunnen de kinderen op school overblijven. Elke
middag zijn er één of twee of drie ouders die helpen met het overblijven. Als u ook af en toe wilt
helpen, zou dat heel fijn zijn! Hiervoor krijgt u een vergoeding.
 Plein / tuin: Ongeveer één keer in de maand is er een groep ouders die ervoor zorgt dat het
plein en de tuin er netjes bij blijven liggen. We hopen dat wat extra ouders zich hiervoor
opgeven.
 Luiscontrole: Elke woensdag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen.
 Wassen van handdoeken en vaatdoeken. Dit is 1 of 2 keer per jaar.
 Koningsdag: De organisatie van deze dag wordt door ouders verzorgd. Wilt u graag in deze
commissie?
 Wandelvierdaagse: Het is gezellig om met deze activiteit meer te doen. Hiervoor is wel wat
‘voorwerk’ nodig. Wilt u ons daarbij helpen?
Voor nieuwe ouders geldt: als u zich al heeft opgegeven via het inschrijfformulier, dan hoeft u dit niet
nog een keer te doen.

Gym
We merken op dat er veel kinderen zijn die geen of geen stevige gymschoenen hebben. Ook
ontbreken soms gymkleren. We verwachten dat elk kind deze heeft.
Op school blijven soms erg lang gymtassen hangen. In verband met hygiëne verwachten we dat u de
gymkleren regelmatig wast. De kleuters hoeven alleen gymschoenen mee te nemen op de dag dat ze
gaan gymmen. (graag wel voorzien van naam) Nadere info over tijden, volgt via de leerkracht.

Gymtijden
Groep 3/4:
Groep 4/5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

donderdagochtend
dinsdagochtend
maandagmiddag
donderdagochtend en vrijdagmiddag
donderdagochtend en vrijdagmiddag

Zwemmen:

groep 5 en 6 op woensdagochtend

Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet

Agenda:
29 augustus : omgekeerde gesprekken gr. 5 t/m 8
5 september: Studiedag, kinderen vrij
7 september: informatieavond
26 september: spreekuur
26 september: Cultuurmanifestatie
Groep 1 t/m 8 (veluvine Nunspeet)

Vierhouterweg 16, 8075BJ Elspeet, tel.: 0577-491236, email: dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl

Nieuws van de Ouderraad:

De Krasactie van voor de vakantie heeft het mooie bedrag van € 1182,- netto opgeleverd.
De kledingactie haalde het mooie bedrag op van €197,50.
We willen iedereen van harte bedanken die heeft meegeholpen!
In het najaar zullen we nog een keer een kledinginzameling houden. Dit zal eind oktober zijn. Nader
bericht hierover volgt.

Opgavestrookjes: (ouderhulp en overblijven)
Naam:_______________________________________________
O
O
O
O
O
O
O

ja, ik geef me op voor de schoolschoonmaak vrijdagmiddag/ op een avond *( doorstrepen wat
ja, ik geef me op als overblijfouder
niet van toepassing is)
ja, ik geef me op voor het onderhoud van het plein en tuin
ja, ik geef me op voor de luiscontrole
ja, ik wil wel handdoeken en vaatdoeken wassen
Ja, Ik geef me op voor het organiseren van de Koningsdag
Ja, Ik geef me op voor het organiseren van de wandelvierdaagse.

overblijf formulier voor wijzigingen.
(als er niets veranderd is t.o.v. vorig jaar, dan hoeft u deze niet in te vullen)

Mijn kind (eren) blijven over op:
Naam van uw kind(eren)

O maandag

O dinsdag

O donderdag

O vrijdag

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

tel. nrs. waarop u te bereiken bent:
vast:

___________________ mobiel:

_________________________

naam arts:

___________________ tandarts:

_________________________

handtekening:
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MUZIEKLESSEN en Cultuurkust
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Voor de vakantie hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan het project ‘Het
Leerorkest’ van Cultuurkust i.s.m. Elspeets Fanfare Korps. Aan het einde van de lessen hebben de
kinderen informatie meegekregen over de mogelijkheid van het volgen van muzieklessen in het
nieuwe seizoen en natuurlijk hopen we dat u/jij dit leuk vindt! Ben je enthousiast en wil jij graag een
blaas- of slagwerkinstrument leren bespelen, dan horen we dat graag. Neem dan z.s.m. contact op
met:
Corina Huisman: 06-30591111/ c-huisman@vodafonethuis.nl (Afdeling Blazen)
Heidi van de Ridder: 06-10327115/ heidivanderidder@live.nl (Afdeling Slagwerk)
NIEUW in Elspeet > KINDERORKEST
Lijkt het je leuk om een instrument te leren bespelen, maar weet je nog niet goed welk instrument,
dan is er vanaf nu de mogelijkheid om in 10 lessen een instrument uit te proberen in ‘t Kulturhus in
Elspeet. Leeftijd vanaf 8 jaar. Voor verdere informatie en aanmelden verwijzen we u naar de website:
www.cultuurkust.nl/cursussen > kinderorkest(diverse instrumenten).
AMV-LESSEN
Na het enorme succes van het afgelopen seizoen zal er in september weer gestart worden met AMVlessen in ’t Kulturhus. Er zijn 2 groepen, leeftijd vanaf 4 t/m 7 jaar en 8/9 jaar. Ook de leerlingen die
het vorige seizoen deelgenomen hebben zijn natuurlijk weer van harte welkom om mee te komen
doen!
Algemene Muzikale Vorming is de eerste kennismaking met muziek en de basis voor de verdere
stappen in de muzikale ontwikkeling. Deze cursussen zijn speciaal voor kinderen die nog te jong zijn
om een instrument te bespelen of die nog geen keuze voor een instrument gemaakt hebben. Allerlei
muzikale begrippen worden op speelse manier behandeld. Ook maken de kinderen in de les
uitgebreid kennis met de verschillende muziekinstrumenten. Voor verdere informatie en aanmelden
verwijzen we u naar de website: www.cultuurkust.nl/cursussen > AMV lessen.
Wij zien de reacties graag tegemoet!
Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn over de lessen dan kan er altijd contact opgenomen
worden met Cultuurkust en via onze vereniging op: 06-10327115.
Hartelijke groet:
Heidi van de Ridder
Jeugdcoördinator
Elspeets Fanfare Korps
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