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Beste ouder(s), verzorger(s),
Klasbord

Voor alle groepen is er een account aangemaakt op klasbord en
worden er berichten geplaatst. We merken dat nog niet alle
ouders zich hebben aangemeld.
We hopen dat alsnog de rest zich ook aan zal melden. Mocht u de
mail met de code vergeten zijn, of vindt u het ingewikkeld om te
installeren? Laat het dan even weten!

Biddag

Woensdag 8 maart hopen we op school een Sing In te
houden omdat het Biddag is. ’s Middags wordt er een
kerkdienst gehouden in de Hervormde Kerk in Ermelo
waar Ds. De Koeijer zal voorgaan. Deze dienst zal
over hetzelfde onderwerp gaan als ’s ochtends op
school: “God hoort ons altijd…”. De kinderen mogen
voor de dienst, voorin de kerk meezingen. U bent
van harte welkom in deze dienst vanaf 15.00 uur in
de Nieuwe Kerk. (Horsterweg)
Er is deze middag ook een inzameling voor de
voedselbank. De producten van deze keer zijn:
verpakte witlof, vacuüm verpakte zuurkool,
senseopads en nasi kruiden

Project

Vanaf 20 maart zullen alle groepen werken rondom
het thema “op reis naar….”.
Graag willen we u (en alle andere belangstellenden
zoals opa’s en oma’s) alvast van harte uitnodigen
voor de kijkavond op 28 maart!
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Even voorstellen:
Mijn naam is Gerlinda Nap, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit
Hoevelaken. Vorig schooljaar heb ik mijn pabo-diploma behaald.
Het afgelopen jaar heb ik veel invalwerk gedaan, maar vanaf
afgelopen januari mag ik voor drie dagen in de week les gaan
geven in groep 4 op de Da Costaschool. De afgelopen twee
weken waren al erg leuk met elkaar. Ik kijk ernaar uit om er
samen een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.

Speelgoed en kleding inzameling voor vluchtelingen en Ouderraad

We hebben contact met een organisatie in Apeldoorn die kleding en speelgoed inzamelt
voor vluchtelingen, tienermoeders en mensen die weinig of niks hebben en moeten
aankloppen bij de voedselbank.
In maart organiseren ze daar een kledingmarkt waar kleding verkocht wordt voor 50
cent, van de opbrengst worden weer Kidsdagen georganiseerd voor de kinderen van deze
gezinnen.
We gaan ze een handje helpen door kleding en speelgoed voor hen in te zamelen.
Hebben jullie kinderkleding of speelgoed wat nog goed is maar niet meer gebruikt wordt?
Lever het in op school in de week voor de voorjaarsvakantie, van maandag 20 t/m
vrijdag 24 februari.

Ouderraad

Ook de Ouderraad wil eind april/ begin mei een kleding/ vodden inzameling houden. We
hebben al een paar jaar geen opbrengst van oud papier. Dit zou een manier kunnen zijn
om twee keer per jaar extra inkomsten te krijgen voor de activiteiten voor de kinderen!
Misschien de hele goede spullen naar bovenstaande actie ern de rest naar de container
die t.z.t. bij school zal staan? Geeft u dit ook alvast door aan familie, vrienden en
bekenden? Binnenkort hoort u hier meer over….

Nieuwe leerling(en)

Deze maandag is Max Mulderij nieuw in groep 1 gekomen. Van harte welkom!

Vrij

De kinderen hebben dit jaar ook de vrijdag voor de voorjaarsvakantie al vrij. Dit in
verband met een teamscholing voor de leerkrachten.
De voorjaarsvakantie is van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart.

Agenda:

16 februari:
24 februari:
27 februari3 maart:
8 maart:
20- 28 maart:
28 maart:

Spreekuur
Teamscholing. Kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Biddag
Luiscontrole
Project over landen
Afsluitingsavond project

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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