Nieuwsbrief 2

25 september 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
Kinderboekenweek/maand
De Kinderboekenweek is dit jaar van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema is dit jaar:
gruwelijk eng.
Wij volgen het thema van de christelijke kinderboekenmaand, dat is “Bibbers in
je buik”
Op vrijdag 6 oktober organiseren we een boekenmarkt.
Hier worden de (oude) boeken van school verkocht. Hebt u zelf nog kinderboeken liggen die
niet meer gelezen worden dan mag u die op school inleveren. De opbrengst gebruiken we
om nieuwe boeken te kopen voor de schoolbibliotheek.
In de gemeenschapsruimte kunnen kinderen dan tussen 11.00 uur- 12.00 uur boeken kopen.
De kinderen kunnen daarvoor kaartjes kopen van € 1,00 en/ of € 2,00. Ze mogen hiervoor
dus geld meenemen.
Ouders zijn hierbij ook welkom.
Hierbij willen u attenderen op de actie van de Bruna. Als ouder kunt u sparen voor
de schoolbieb. Hoe werkt het:
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekweek 4 t/m 14 oktober een kinderboek bij
een Brunawinkel en leveren de kassabon in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen van 4 t/m 14 oktober.
 Deze kassabonnen kan de school dan weer inleveren bij de Bruna en dan krijgt
de school een waardebon om boeken te kopen.
Van harte aanbevolen.

Zending
Dit eerste halve schooljaar ( tot en met januari ) sparen we het zendingsgeld voor
stichting Philadelphia Namibië.
Dhr. Piet van den Berg zal volgende week vrijdag 29 september een presentatie
aan alle groepen geven. voor meer informatie verwijzen we u naar:
http://www.philadelphianamibia.org/

Scholing personeel
Dinsdag 3 oktober zijn de kinderen vrij in verband een studiedag van het personeel.
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Staking leerkrachten 5 oktober
Op donderdag 5 oktober is de school dicht in verband met een staking van de leerkrachten. De alsmaar toenemende werkdruk en de relatief lage salarissen in het primair
onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt
en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Bij ziekte kan er nauwelijks
vervanging worden geregeld. De leerkrachten willen op deze manier een gezamelijke
boodschap aan de politiek geven: Zij willen dat er extra geld wordt vrijgemaakt om de
werkdruk te verminderen en voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring.
In de groep 6. 7 en 8 zal er met de kinderen door de leerkrachten over gesproken worden
waarom de kinderen deze dag lesvrij zijn.

Kledinginzameling
Van 9 t/m 13 oktober is er weer een kledinginzameling op school. De vorige keer bracht
deze bijna 200 euro op. Uw kast is weer opgeruimd en de ouderraad kan dit geld weer
gebruiken voor uw kind!
De kleding kan in een (vuilnis)zak ingeleverd worden op school.
We hopen dat u deze actie ook onder de aandacht wil brengen bij opa’s en oma’s en
overige familieleden, buren en bekenden.

Dierendag
Ook dit jaar willen we weer aandacht geven aan Dierendag. Dit jaar worden niet de dieren
uitgenodigd maar we gaan wel wat doen voor de huisdieren. Wat? dat is nog even een
verrassing!
De kinderen van groep 1/2 en 3/4 mogen deze dag hun knuffel meenemen.

Klasbord
De meeste ouders hebben zich al aangemeld voor het schoolaccount van Klasbord, maar
helaas nog niet iedereen. U kunt zich aanmelden door op “groep toevoegen” te drukken.
De dan gevraagde code is: KDF-F3V

Fietskeuring
Op maandag 2 oktober zullen de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 weer gekeurd
worden. Deze dag mogen deze kinderen dus op de fiets komen.
De fietsen worden op verschillende zaken gecontroleerd (banden, remmen, verlichting
enz.) In het bijzonder vragen we aandacht voor de verlichting.
Immers de kinderen moeten binnenkort ’s ochtends weer in het donker naar school. Een
goede fietsverlichting is dan heel belangrijk!
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Overblijven
Het is heel fijn dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van het overblijven tussen de
middag.Om alles in goede orde te laten verlopen hierbij even een paar punten waar u op
moet letten als uwkind overblijft tussen de middag.
Beker en trommel graag met naam in koelkast in gemeenschapsruimte.
Als uw kind niet vast op de lijst staat en wel gaat overblijven, dan zijn/haar naam en de
groep waarin hij/zij zit vermelden in de agenda. Dit is belangrijk, omdat we zo op papier
hebben wie er moeten zijn. (agenda ligt in de gemeenschapsruimte).
Als uw kind WEL een keer overblijft,(eenmalig), en zijn/haar naam staat niet in de agenda,
dan krijgt hij/zij een rood briefje mee met een herinnering voor de volgende keer.
Gebeurt het herhaaldelijk, dan wordt er contact met u opgenomen.
Ook als uw kind NIET komt, afmelden in de agenda. Bij telefonische ziekmelding kan het
doorgegeven worden aan de leerkracht, die het in de agenda kan zetten!
Bent u een keer het bonnetje vergeten mee te geven, dan krijgt u een wit briefje mee
waarop staat dat uw kind de volgende keer een extra bonnetje mee moet nemen.
We hopen met elkaar dat het gezellige overblijfuren worden, en de overblijfmoeders doen
hun best om dit waar te maken!
Hartelijke groet,
Hannie van Asselt (overblijf coördinator)

Agenda:
2 oktober:
3 oktober:
4 oktober:
5 oktober:

Fietscontrole (groep 3 t/m 8)
Kinderen vrij i.v.m. cursus personeel
Dierendag
School is dicht i.v.m.
staking leerkrachten
6 oktober:
Boekenmarkt
16-20 oktober: Herfstvakantie
25 oktober:
Luiscontrole
27 oktober:
schoolschoonmaak (ob) groep 1

Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet
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Nieuwsbrief Verkeersouders
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij weer onze nieuwsbrief. Er zijn weer wat onderwerpen waarover wij u willen informeren en waar
wij graag uw aandacht voor willen vragen.

Fietskeuring op 02 oktober 2017
Op maandagochtend 02 oktober willen we weer de jaarlijkse fietskeuring organiseren voor groep 3
t/m 8. Het begint al weer vroeger donker te worden, goede verlichting is heel belangrijk dus daar
gaan we zeker op controleren. Ook worden de remmen, het stuur en reflectors nagekeken. De
fietsenmaker is dit jaar weer aanwezig. Dus zal hij samen met de verkeersouders de fietsen
nakijken. De wijkagent kan niet aanwezig zijn. Voor de keuring hanteren we de richtlijnen van
Veilig Verkeer Nederland. Uw kind ontvangt daarom tijdens de keuring een fietscontrolekaart.
Misschien overbodig maar het is heel belangrijk dat uw kind die dag de fiets bij zich heeft.
Voorgaande jaren gebeurde het nog wel eens dat er kinderen zonder fiets kwamen.

Wandelexamen op 04 april 2018
Op 4 april 2018 wordt het wandelexamen georganiseerd voor groep 3 / 4.
Het is de bedoeling dat uw kind in een groepje onder begeleiding van een ouder of juf een
bepaalderoute af gaat leggen. Op deze route liggen o.a. moeilijke/onoverzichtelijke
oversteekpunten zodat uw kind leert hoe hij/zij het veiligst over kan steken. Onderweg zullen de
verkeersouders staan om de groepjes in de gaten te houden en om aanwijzingen en tips te geven.
Aan het eind ontvangt uw kind een diploma. We starten om half 11. De verkeersouders zijn al
bezig een route uit te stippelen. Op 04 april zullen we zeker de hulp van enkele ouders nodig
hebben. We hopen dat genoeg ouders zich opgeven om een groepje te begeleiden. Tegen die tijd
wordt u geïnformeerd over hoe u zich op kunt geven.

Parkeren rondom school

Natuurlijk willen wij ook weer uw aandacht vragen voor het parkeren van de auto’s.
Het scheelt met verkeer natuurlijk al heel veel dat de Plus niet meer bij school zit. Nu is er
genoeg plek ontstaan in de vakken dus willen we u erop attent maken dat u deze parkeerplekken
ook gebruikt en u niet langs de stoeprand gaat parkeren. Dit is erg onoverzichtelijk voor de
kinderen en veroorzaakt soms gevaarlijke situaties. Dit geldt ook met regenachtig weer.
Laten we het met z'n allen, ook bij school, een veilige omgeving creëren voor onze kinderen!
Met het brengen van de kleuters mogen de fietsen geparkeerd worden op het schoolplein achter
de witte lijn naast de tafeltennistafel. Zo blijft het voetpad leeg en hebben andere mensen ook
vrije doorgang.

Overig
Het heeft al een keer vaker in de nieuwsbrief gestaan maar toch willen we aan u vragen de
kinderen komende uit de richting Vierhouten erop te wijzen bij Stoffer niet de binnenbocht te
nemen maar met oversteken te wachten tot ze tegenover de potloden staan. Bij het nemen van
de binnenbocht kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door vertrekkend verkeer vanaf school. Het
gebeurt nog heel vaak dat kinderen bij Stoffer de binnenbocht nemen en dat er bijna botsingen
ontstaan, ook met fietsers.
Veilig verkeer Nederland
Wilt u meer informatie over verkeersveiligheid van kinderen, kijk dan op de site van Veilig
Verkeer Nederland ( www.vvn.nl).
Met vriendelijke groet,

Nog even de belangrijke data op een rijtje.

De verkeersoudergroep

Maandag 02 oktober 2017
Woensdag 04 april 2018

: Fietskeuring gr 3 t/m 8
: Wandelexamen gr 3 en 4
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