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Wij verwachten vol verlangen de Heer, 
Hij is onze hulp en schild. 
Ja,om Hem is ons hart verblijd, 
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij. 
Schenk ons Uw trouw,Heer, 
op U is al onze hoop gevestigd 
 

Psalm 33:20-22 
 

 
 
 
 
 
 

U leest alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  

We willen u alvast gezegende Kerstdagen en een  

voorspoedig 2020 toewensen! 
 

  
 
  

Nieuwsbrief 5 2019-2020   16 december 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Formatie/Personeel 
Na de vakantie komt er een kleutergroep bij. Hesther Mulder en onze nieuwe collega  
Anna van der Leer zullen voor groep 0/1 staan en Roline Elbertsen en Margriet Krooneman  
zullen les gaan geven aan de kleuters van  groep 1/2. 
 

Anna van de Leer stelt zich voor:   
Mijn naam is Anna van der Leer en vanaf januari zal ik 
samen met Hester de groep 1 gaan lesgeven. Hier kijk ik 
erg naar uit!  
Sinds kort woon ik in Zwolle en geniet ik van de mooie 
natuur om me heen. Naast natuur geniet ik ook erg van 
fotografie, dansen, zingen en reizen. 
Op 22 mei 2020 hoop ik te trouwen met mijn vriend Izaäk. 
Dus nu volop bezig met alle voorbereidingen. Leuk om 
jullie allen beter te gaan leren kennen de komende tijd! 

 

Inschrijfavond / open morgen 
Maandag 27 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 2020-2021 (of eerder) vier jaar 
worden. Het betreft dus kinderen die vóór 1 juni 2020 vier jaar worden.  
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het burger service 
nummer van uw kind staat? Als school zijn we verplicht om een kopie hiervan in onze 
adminstratie te hebben. 

 

Begin Kerstvakantie 

De Kerstvakantie begint op vrijdag 20 december om 11.00 uur.  
Maandag 6 januari 2020 worden de kinderen weer op school verwacht. 

 

Nieuwe leerlingen na de Kerstvakantie 
Na de Kerstvakantie mogen we de volgende kinderen verwelkomen in groep 1: 
Jill Mulderij en Romée Kieft. Van harte welkom! We hopen dat jullie snel zullen wennen en 
wensen jullie veel plezier bij ons op school. 

 

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.  
Heeft u de school niet gemachtigd, (of twijfelt u hierover) wilt u dit dan kort na deze datum het 
bedrag overmaken naar de OR rekening, zodat we het niet dubbel gaan afschrijven: 
NL53RABO 0387 5982 00  t.n.v. Ver. Voor CNS Nunspeet. 
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Kerst Sing In 
 
Dit jaar zullen we in alle klassen een kerstdiner houden met aansluitend 
een sing-in op het plein. Uw kind wordt om tussen 17.50 uur en 18.00 uur 
op school verwacht voor het kerstdiner. 
Om 19.00 uur zijn alle ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden van harte welkom bij de Sing In op het schoolplein, 
die ruim een half uur zal duren.  
 
Met het kerstdiner is het de bedoeling dat iedereen iets mee neemt.  
Om 18.00 uur willen we namelijk op school met elkaar gaan eten.   
Het idee is dat iedereen iets mee neemt. Hiervoor is er per klas een oproep gedaan op 
Klasbord. U helpt toch ook mee om hier iets gezelligs en smakelijks van te maken? 
 
Wilt u uw kind(eren) ’s ochtends al bestek, bord en beker mee laten nemen! En eventueel 
een (soep) kom als er soep of bowl is in de klas. 
Kleuters mogen het bestek ed. 's morgens ook al wel meebrengen. Graag in een plastic tasje 
inleveren bij de juf, met de naam van uw kind er op!  
’s Middags kan alles dan al klaar gezet worden voor ’s avonds.  
 
Na afloop van de sing-in kunt u uw spulletjes weer ophalen uit de klas van uw kind(eren). De 
kinderen kunnen dan ook hun kerstboek meenemen.  
 
Na afloop van de Sing In zal er ook een collecte gehouden worden. De opbrengst is voor ons 
sponsorkind: Peterson Alexis uit Haïti 
 
Omdat de kinderen al om 18.00 uur op school verwacht worden krijgen alle kinderen 
om 14.15 uur vrij. (mocht dit voor problemen met oppas zorgen, laat het ons dan weten, dan 
zorgen we voor een oplossing tot 15.15 uur) Tussen de middag gaan de kinderen wel 
gewoon naar huis of naar de overblijf. De kleuters zijn natuurlijk om 12.00 uur al vrij. 

 

Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 11.00 uur vrij!  

 

Met vriendelijke groet,  

personeel Da Costaschool Elspeet 

 
Agenda 
23 december - 3 januari:  Kerstvakantie 
8 januari:    luizencontrole 
17 januari:    schoonmaakgroep 3 (onderbouw) 
24 januari:    ouderpanel 
27 januari:    open morgen/aanmeldingsavond 
31 januari:   schoonmaakgroep 1 (bovenbouw) 
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