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Nieuwsbrief 7        22 mei 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Schoolreis kleuters  (extra vrije dag kleuters) 
Het schoolreisje voor de kleuters is op donderdag 21 juni. Mocht het die dag heel slecht 
weer zijn, dan is de uitwijkdatum dinsdag 26 juni. 
Ze gaan dit jaar naar kinderboerderij Cantecleer in Kampen. 
U kunt zich binnenkort opgeven, mocht u willen rijden en een groepje begeleiden op 
deze dag, via een opgavelijst bij de klas. 
 

Op 5 juni (het schoolreisje van groep 3-7 ) worden de kleuters gewoon 
op school verwacht. Zij zullen op vrijdag 8 juni vrij zijn. 
 
Schoolreis 3 t/m 7 
Groep 3 t/m 7 gaat met schoolreisje naar Kernwasser Wunderland. 
Zij hebben hierover al een brief gehad. 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s, groepsfoto’s en 
gezinsfoto’s  (alle kinderen van een gezin die op school zitten) genomen . Tussen de 
middag worden er gezinsfoto’s genomen met broertjes en zusjes die niet op school 
zitten. U kunt zich hiervoor aanmelden op een lijst die bij de gemeenschapsruimte hangt 
en via Klasbord. Geeft u zich niet op dan wordt er alleen een gezinsfoto genomen van 
kinderen die op school zitten. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, houdt u er dan rekening mee dat dit even kan duren.  
(met jongere kinderen duurt het soms even voordat er goede foto gemaakt is)  
Het is dan verstandig om gewoon met uw kinderen op bijvoorbeeld het plein te gaan 
eten. 
Ondertussen merkt u vanzelf wanneer u aan de beurt bent 
 

Spreekuur jeugdverpleegkundige 
Janneke Koldewijn, de jeugdverpleegkundige heeft een inloopspreekuur op vrijdag 25 
mei van kwart voor 9 tot kwart voor 10. 

Hier kunt u terecht, mocht u vragen hebben rondom de ontwikkeling van uw kind. 
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Agenda: 
29 mei:  Schoolfotograaf 
5 juni:  schoolreis groep 3 t/m 7 
6 – 8 juni  Kamp groep 8 
11 – 14 juni: Avond 4 daagse  
21 juni:  schoolreis groep 1/2 
 
 

Met vriendelijke groet, 

personeel Da Costaschool 

 

Nieuwe leerling + aanmelding 
In deze periode is Silvester Benard nieuw in groep 1 gekomen. Van harte welkom!  
Momenteel zitten er veel kleuters in groep 1/2. Dat komt vooral door een aantal 
verhuisgevallen en een aantal late aanmeldingen waar we niet op hadden gerekend.  
Om dit voor de groepsindeling van het volgende schooljaar te voorkomen, willen we u 
verzoeken uw kind z.s.m. aan te melden. Als u een kind hebt die voor juli 2019 vier jaar 
wordt, kunt u uw kind nu al aanmelden. U kunt dan contact opnemen met Karel van 

Bronswijk of Albert Magré.  

Nieuwe touchscreenborden + tablets 
Op groep 1/2 na, hebben alle groepen nieuwe touchscreenborden gekregen.   
De kinderen uit de groepen 6 en 7 zijn de komende weken aan het proefdraaien met het 
programma SNAPPET: een adaptief programma waarbij de leerlingen werken op tablets. 
Aan het eind van het schooljaar zullen we een beslissing nemen of we hier mee gaan 
werken. 

 

Personeel 
De overheid stelt van vanaf augustus 2018  gelden beschikbaar om de werkdruk voor 
het personeel te verminderen. 
Het personeel mag beslissen hoe hier inhoud aan gegeven gaat worden. Dat is 
intussen gebeurd en het team heeft besloten voor meer ‘handen in de groep’ in de 
vorm van een onderwijsassistente. 
Intussen is Mayke de Ruiter-Pluim in deze functie benoemd. Ze zal aan het begin 
van het nieuwe schoolseizoen beginnen met haar werkzaamheden. In welke 
groep(en) zij zal gaan werken zullen we u volgende maand meedelen als de brief 
over de formatie aan u wordt verzonden.  
 

Chocolade actie 
De actie van de Ouderraad, de paasei-actie, heeft €1188,- opgeleverd. 
De Ouderraad wil iedereen die hieraan heeft meegeholpen van harte bedanken!  
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