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Nieuwsbrief 3      4 december 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Kind leer mij, 

 

Kind leer mij geduld. Alles komt op zijn tijd. 
Duizend jaar is als één dag. Een ogenblik als de eeuwigheid. 

 
Kind, leer mij geloven in ongelofelijke dingen. 

Dat soldaten kunnen huilen en geweren kunnen zingen. 
 

Kind leer mij te weten waar geen bewijs voor is.  
Leer mijn gevoel te weten. Dat er licht is in de duisternis. 

 
Kind, leer me te zeggen dat de dag zal komen zoals hij er toen was. 

Een dag van uitgekomen dromen waarop het Kind geboren werd. 
 

Vanuit de hemel kwam een Licht. 
Een visioen vol beloften. Een schitterend vergezicht. 

Van Chris Lindhout 
 

Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag. De komende weken zullen de 
Bijbelverhalen in het teken staan van advent en Kerst: de komst van Christus toen en 
straks……. 

 

 

Kerstbakjes  
Dinsdag 18 december willen we met de kinderen van gr. 3 t/m 8 kerstbakjes gaan maken.  
Wilt u uw kind een potje en oasis meegeven? Het is ook leuk om versiering mee te nemen. 
De oase graag thuis al in een bak vol laten trekken met water. Eventueel kunt u de oase 
ook al in het bakje doen, dan wel graag een centimeter boven het potje uit laten steken. 
We hebben takken op school, maar als u zelf nog een struik heeft die nu bloeit/besjes 
heeft, een snoeibeurt kan gebruiken dan houden we ons van harte aanbevolen. We zijn ook 
op zoek naar enkele moeders die willen helpen. U kunt zich opgeven via de leerkracht van 
uw kind. 
 
Hoveniersbedrijf De Boer, alvast bedankt voor al het groen! 
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Kerstviering 
Op donderdag 20 december willen we samen met kinderen en ouders het Kerstfeest in het 
Kulturhus vieren. De kerstviering begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 18.45 uur.  
Er is weer parkeermogelijkheid bij de Gereformeerde Kerk aan de Nachtegaalweg.  
We passen maar net in het Kulturhus. We willen u daarom vragen niet met te veel mensen 
te komen. Wilt u geen jongere broertjes of zusjes meenemen?  
We houden deze avond een collecte. De opbrengst is voor de Wycliffe bijbelvertalers. 
 
Na afloop rekenen we op de hulp van vaders (en moeders) bij het opruimen.  
We zijn heel blij dat we in het Kulturhus kunnen (helaas waarschijnlijk voor de laatste 
keer). Omdat er geen beheerder meer is zullen we de zaal zelf klaar moeten zetten. 
Hiervoor zoeken we nog enkele ouders die hierbij willen helpen. 
Dit zal zijn op woensdag 19 december om 19.00 uur. 
U kunt zich opgeven bij juf Hesther Mulder (hesthermulder@cnsnunspeet.nl) of meester 
Karel van Bronswijk 
 
 

Begin Kerstvakantie 
De Kerstvakantie begint op vrijdag 21 december om 11.00 uur. Maandag 7 januari worden 
de kinderen weer op school verwacht. 

 

 

Inschrijfavond/ open morgen 
(om eventueel door te geven aan buren, bekenden….) 
Maandag 28 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op veel 
inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te 
sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?  
 
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven” (tussen 
9 en half 12) Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2019-2020 (of eerder) 4 jaar 
worden. 
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het Burger Service 
Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te maken. 
 

 

 

Incasso Schoolfonds 
De incasso voor het schoolfonds wordt begin januari automatisch afgeschreven  
(7 januari).Het bedrag is € 25 per kind met een maximum van € 60 per gezin.  
(zie schoolgids) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl
mailto:hesthermulder@cnsnunspeet.nl


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

 

 
 

Sinterklaas 
De kinderen hoeven 5 december voor de pauze van 10.15 -10.30 uur geen eten 
en drinken mee te nemen. Hiervoor zal de Ouderraad zorgen 
Komen de ouders van de kleuters even de school in om de surprise op te halen? 

 

Nieuwe leerlingen na de Kerstvakantie 
Na de Kerstvakantie mogen we de volgende kinderen verwelkomen in groep 1: 
Liz van de Steeg, Anne Fleur Mulder en Davey Frens. 
Allemaal van harte welkom! 
 
Van Kevin Kebany nemen we vrijdag afscheid. Zijn familie gaat weer terug naar 
Hongarije. 
 

Verkeer 

Wij zijn benaderd door een buurtbewoner over het feit dat er ouders zijn die hun 
kind(eren) met de auto naar school brengen en wel heel hard rijden. Dit brengt dan 
gevaarlijke situaties met zich mee. Dicht bij een school én in een woonwijk moeten we op 
onze snelheid letten. Daar zijn veel spelende (kleine) kinderen op straat of onderweg 
naar school. 
Wij vragen u hier rekening mee te houden en uw snelheid aan te passen. 
 
Met vriendelijke groet,   
De Verkeersouders 
 

Overblijfbonnen 
De prijs van de overblijfbonnen is vanaf nu: 
1 bon  € 2,- 
10 bonnen  € 15,- 
30 bonnen € 40,- 
Dit alles om de prijs van de overblijfbonnen weer gelijk te trekken met het CNS. 
Afgelopen zomer hebben we de prijzen ook al verhoogd. We hebben toen tijdelijk voor 
iets lagere prijzen gekozen omdat het verschil anders wel erg groot zou zijn geweest. 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op 18 juni. (28 mei staat in de agenda, wilt u dit wijzigen?) 
 

 

 

 

 

Agenda: 
 
5 december:  Sinterklaas 
18 december:  Kerstbakjes maken 
20 december:  Kerstviering Kulturhus  
21 december:  11.00 uur vrij 
 
7 januari:  1e schooldag na vakantie 
9 januari:  luiscontrole 
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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