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Nieuwsbrief 4      11 november 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

Start nieuwe kleutergroep 

In verband met de grootte van groep 1/2 en de toename van het aantal kleuters  
gaan we na de Kerstvakantie werken met twee kleutergroepen. 
Dat betekent dat er een nieuwe kleutergroep start vanaf januari.  
Hesther Mulder gaat op maandag en dinsdag voor deze groep en we hebben een ‘nieuwe’ 
leerkracht benoemd die les gaat geven aan de kleuters op woensdag t/m vrijdag. Zij heet 
Anna van der Leer. 
De verdeling van de leerlingen over de twee kleutergroepen hopen we later bekend te 
kunnen maken.  

  

Sinterklaas  

Op donderdag 5 december hoopt Sinterklaas onze school weer te bezoeken. Helaas 
kunnen de Pieten al het werk niet aan. Daarom heeft de Sint ons verzocht om de 
surprises ook dit jaar zelf te laten maken. Groep 5/6 en 7 gaan lootje trekken op 
donderdag 14 november. (Groep 8 heeft vandaag al lootje getrokken) Ze maken daarna 
thuis een gedicht én een surprise. Het is de bedoeling dat er een cadeau  
(van ongeveer € 5.-) wordt gekocht. 
Voor groep 1 t/m 4 wordt van de ouders verwacht dat zij een surpise maken. (voor hen 
is er al wel een cadeau die dus in/bij de surprise kan. Voor maten zie hieronder) 
De ouders van groep 1 tot en met 4 kunnen deze op school (af)maken op dinsdag 3 
december. U bent welkom van 18.30 tot uiterlijk 20.30 uur. Om 20.15 uur beginnen we 
met opruimen. Neemt u wel, zoveel mogelijk, zelf grote stukken karton en inpakpapier 
mee?  
 
Kunt u deze avond niet of maakt u de surprise liever thuis dan verzoeken wij u om de 
surprise wel op deze avond te brengen, omdat het moeilijk is om de surprises op andere 
momenten ongezien weg te zetten. We willen nog wel graag er op wijzen dat het de 
bedoeling is dat de surprise van kosteloos materiaal wordt gemaakt. Het moet wel een 
surprise blijven en niet een extra cadeau worden. Dit om scheve ogen te voorkomen.  
 
Hieronder staan de maten van de cadeaus die groep 1 t/m 4 krijgen: 
(lengte x breedte x hoogte in cm. ) 
Meisjes gr 1 en 2  24.5 x  9 x 4 
Jongens gr 1 en 2  21 x 24 
meisjes groep 3 en 4 19  x 14  x 4  
jongens groep 3 en 4 19 x 14  x 4 
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Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 19 april doet onze school mee aan het EU-
Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het 
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in 
de week, gedurende twintig weken, groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze, om in de 
klas op te eten. Op onze school is dat de woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit 
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 
euschoolfruit.nl 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese 
Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 
school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. 
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   
 

Klasbord 
Via Klasbord (de pagina van school en dus niet van een klas!) zullen we u wekelijks laten 
weten wanneer en wat voor groente en fruit de kinderen zullen krijgen. Mocht uw kind een 
keer echt iets niet lusten, dan mag uw kind ander groente en fruit meenemen. Het is dan 
niet de bedoeling dat u koekjes e.d. meegeeft. (mocht u zich nog niet voor de schoolpagina 
van Klasbord hebben aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen met code KDF-F3V) 

 
 
 

Studie(mid)dag (kinderen vrij) 
Op donderdag 21 november hebben we een studiedag en op dinsdag 26 november een 
studiemiddag. 
 
Dit betekent dat uw kinderen de hele dag vrij zijn op de donderdag (21 nov.) en ’s 
middags vrij zijn op dinsdag (26 nov.) 
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Agenda: 
12, 13 en 14 november:  Kijkochtenden 
21 november:   studiedag (kinderen vrij) 
26 november:   studiemiddag (kinderen ’s middags vrij 
3 december:  spreekuur 

Inpakavond 
5 december:  Sinterklaas 
19 december:  ’s avonds kerstmaaltijd op school 
    Aansluitend Sing In op plein met ouders 
           en belangstellenden 
   

 

Vervanging 

  
Zoals u weet valt het niet mee om invallers te vinden bij ziekte of afwezigheid van een 
leerkracht. Niet iedere invaller wil in elke groep werken, anderen willen alleen op bepaalde 
dagen werken en verder is de spoeling heel dun. Het is vaak schipperen om iemand te 
vinden. Tot nu toe is dat nog redelijk gelukt. Als een invaller bereid gevonden is om te 
komen werken, kan het zijn dat ook andere groepen hier mee te maken krijgen. Zo kunnen 
onderwijsassistenten anders worden ingezet dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hierdoor 
kan het zijn dat extra hulp, die verleend wordt door de onderwijsassistente, niet doorgaan. 
Zij kunnen invallers, die bijvoorbeeld geen ervaring hebben om in een combinatiegroep te 
werken, ondersteunen. Dat is niet leuk voor betrokken kinderen en leerkrachten die 
rekenden op de inzet van de onderwijsassistente, maar er moeten af en toe keuzes gemaakt 
worden om te voorkomen dat er een groep naar huis gestuurd wordt.  
We hopen dit echt tot een minumum te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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