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Nieuwsbrief 7      5 juli 2019 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

Hulpouders bedankt: 
Het is lastig om een ieder persoonlijk te 
bedanken voor alles waarbij u ons het 
afgelopen jaar hebt geholpen. We lopen 
dan de kans dat we mensen zouden 
vergeten. We willen langs deze weg 
iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook ons heeft geholpen in 
het afgelopen schooljaar. We hopen dat 
we ook volgend jaar weer op jullie mogen 
rekenen!  

 
 

Afscheid Luc Drenth 
Onze zeer gewaardeerde collega Luc Drenth neemt op dinsdag 9 juli 
2019 afscheid van de Da Costaschool. Luc heeft meer dan 44 jaar 
voor de klas gestaan. Hij gaat genieten van zijn welverdiende 
pensioen.  
De hele dag zal in het teken staan van het afscheid van Luc. ’s 
Ochtends in Nunspeet en ’s middags in Elspeet.   
Er is een afscheidsreceptie die op van 14.45-16.15 wordt 
gehouden op de Da Costaschool in Nunspeet. Natuurlijk kunt u Luc 
ook in Elspeet de hand drukken.  
Dit kan om 13.15 uur. 
Vanaf 13.30 uur wordt er afscheid genomen door de kinderen in de 
groepen 5/6 , 7 en 8. 
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Geboorte Lena Mulder 
Op 26 juni is Lena Mulder geboren. Dochter van 
(juf) Hesther en Alexander Mulder. 54 cm groot 
en 4469 gram zwaar!  
Gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding! 
 
 
 
 

Activiteiten einde schooljaar. 
Vrij/ Afscheid gr. 8  
Op maandag 15 juli zijn alle leerlingen vrij en nemen we ’s avonds afscheid van groep 8.  
 

Kennismaken: 
De kinderen kunnen alvast kennis maken met hun nieuwe leerkracht en klasgenootjes op 
dinsdag 16 juli. Dit zal vanaf 11 uur gebeuren. Bij groep 1/2 en 3 is de kennismaking vanaf 
half 11. 
 

Vossenjacht  
Op donderdagochtend 18 juli willen we een Vossenjacht houden in de wijk. Hiervoor 
hangt bij de kleuters en de groepen 3 en 4 een intekenlijst voor begeleiding. (tijd: 9.00 – 
10.15 uur). 

 
Sing-Out 
Op vrijdagmorgen 19 juli hopen we het jaar gezamenlijk af te sluiten met een sing-out 
vanaf half 9. Hierbij zijn vaders en moeders en andere belangstellenden, met mooi weer, 
ook uitgenodigd. Bij regen houden we het in de gemeenschapsruimte en is er helaas 
alleen plek voor kinderen. Als u komt neemt u dan zelf een stoel mee en wilt u kleinere 
broertjes en zusjes bij u houden en ze niet op de speeltoestellen laten spelen? 
 
Kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. Ze krijgen iets van 
de Ouderraad. 
 
Om 11.00 uur gaat de school uit en krijgen de kinderen vakantie!  
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Afscheid groep 8 

Op maandag 15 juli neemt groep 8 afscheid. ’s Avonds zal er de spetterende musical “De 
beer is los…”, worden opgevoerd. Daarna zal van iedere leerling afscheid worden 
genomen. 
We wensen jullie alvast een fijne vakantie en een goede tijd toe op het voortgezet 
onderwijs en kom nog eens langs! Het ga jullie goed en we willen jullie Gods zegen 
meegeven voor de toekomst!! 
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Margriet en Kees Krooneman willen iedereen 
hartelijk bedanken voor de belangstelling en de 
vele kaarten en attenties die ze mochten 
ontvangen op  hun trouwdag.  
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Afscheid- / nieuw OR lid 
Hierbij willen we Marius van Asselt hartelijk bedanken voor al het werk dat hij de 
afgelopen vijf jaar heeft gedaan (als penningmeester)  in de ouderraad. Hij neemt nu 
afscheid. Gelukkig hebben we Helga van de Broek bereid gevonden om zitting te nemen in 
de ouderraad. Daar zijn we erg blij mee. Aangezien we verder geen aanmeldingen hebben 
gehad gaan we er van uit dat we haar als OR lid kunnen benoemen. Mocht u echter ook 
OR lid willen worden, dan heeft u nog tot woensdag 10 juli de tijd om te reageren.  

 

Overblijven  
Het overblijven word op onze school al heel wat jaren geregeld door Hannie van Asselt. 
Helaas gaat zij er nu mee stoppen. Gelukkig hebben we in Joanne van de Steeg een 
opvolger voor haar gevonden. 
 
We willen Hannie van harte bedanken voor alles wat ze voor het overblijven heeft 
gedaan! 
Wil u uzelf aanmelden als overblijfmoeder? Of heeft u nieuwe bonnen nodig? 
Dat kan nu via het e-mailadres: joanne_van_rhee@hotmail.com   of  06-51527358 
 

Ouderraad  
Hallo iedereen. Namens de OR willen wij jullie allemaal hartelijk 
bedanken voor de hulp die we het afgelopen schooljaar weer mochten 
krijgen, bij allerlei activiteiten en acties die we gehouden hebben. Wij 
hopen dat het volgend jaar weer zo mag zijn. Namens de OR willen wij 
jullie ook vragen om dit jaar met zo véél mogelijk ouders  bij de grote 
schoonmaakavond of klusavond van aanstaande woensdag en donderdag 
aanwezig te zijn. (aanmelden kan via Klasbord) Dit is ondanks het werk 
altijd een zeer gezellige avond! 
 
Snoepactie: 
De snoepactie heeft  € 1090,-  opgeleverd. Een mooi bedrag. We willen iedereen 
bedanken voor de hulp! 
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We eindigen met een gedicht van Chris Lindhout uit de  

bundel “Even stil staan”. 
 

Bedankt bedankt collega voor dat ene woord 

waardoor ik, na die waardeloze dag, 

even moest glimlachen en  

de betrekkelijkheid weer zag. 

 

Bedankt hulpmoeder voor die hand, 

die medelevend door jou op mij schouder werd gelegd. 

Een klein gebaar slechts  

waar zoveel mee werd gezegd. 

 

Bedankt hoor kind voor alles 

wat ik van je onbezorgdheid heb geleerd. 

’t Vertrouwen dat je in me had, 
in me bleef houden, ook al deed ik veel verkeerd. 

 

Bedankt o Heer voor al die mensen  

die U zo maar meegaf op mijn pad. 

Bedankt o Heer.  

Ik heb zo veel aan ze gehad. 
 
We wensen u een hele fijne vakantie. 
 

 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 
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