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Nieuwsbrief 9         16 juni 2017 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 
In deze nieuwsbrief vragen de volgende dingen de aandacht: 
 

 Huwelijk juf Gerlinda Nap/kinderen vrij 

Op donderdag 6 juli hoopt juf Gerlinda met haar 
Niels in het huwelijk te treden. 

Omdat groep 4 en de leerkrachten hierbij zijn 
uitgenodigd, zijn alle kinderen deze middag vrij! 
 

 
Schoonmaakavond / klussen 

Op dinsdag 27 juni willen we weer graag 

met behulp van ouders de school 
schoonmaken. We willen op deze avond 

van 18.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur de 
school eens extra goed schoonmaken. 

Voor de vloerbedekking van groep 3 
en voor kleine klusjes in en om school 

zoeken we ook enkele (handige) vaders 
en/of opa’s. Oudere broers en zussen 
zijn, evenals kinderen van groep 8 van 
harte welkom om te komen helpen. De 

grens willen we ook dit jaar echt leggen 
vanaf groep 8. Hun hulp kunnen we tot 

en met de pauze goed gebruiken.  
Geeft u zich op via de e-mail? U kunt 

reageren op deze mail te beantwoorden: 

karelvanbronswijk@cnsnunspeet.nl Of 
natuurlijk via het strookje. 

Neemt u dan ook een emmer, een doekje 
en eventueel een stofzuiger of waterkoker 

mee? 

 

Kleuter speelgoed 
De kleuters mogen speelgoed (voor 
binnen) meenemen op maandag 26 

en dinsdag 27 juni. Want dan is al 
het speelgoed van school weg voor 

de schoonmaak. Wilt u hier 

alstublieft aan denken? 
Het speelgoed van school kunt u 

vanaf donderdag 22 juni mee naar 
huis nemen om schoon te maken. 

We hopen dat iedereen hier weer aan 
mee wil werken. 

Het is handig als u een keer met de 
auto komt, want sommige bakken 

speelgoed zijn groot en zwaar. Het 
speelgoed mag vanaf woensdag 28 

juni weer worden terug gebracht. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
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Activiteiten einde schooljaar. 

Kennismaken: 
De kinderen kunnen alvast kennis maken met hun nieuwe leerkracht en 

klasgenootjes op dinsdag 4 juli. Dit zal vanaf kwart over 11 gebeuren. Bij groep 

1/2 en 3 is de kennismaking vanaf half 11. 

Rapport 
Op dinsdag 27 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee. De kleuters krijgen 

een observatielijst mee. De kleuters die volgend jaar in groep 1 blijven, krijgen 
een aangepaste observatielijst mee. 

 

Spreekuur dringende zaken 
Op donderdag 29 juni is er een spreekuur. Heeft u nog dringende zaken die u wilt 

bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u de desbetreffende 
leerkracht benaderen door hem of haar een e-mail te sturen.  

 
Musical 

Op donderdag 29 juni zal groep 8 ’s middags de musical voor de groepen 1 t/m 5 
spelen.  

Op vrijdag 30 juni hopen de groepen 6 en 7 naar de musical te kijken. Hierbij zijn 
ook opa’s, oma’s, oud-leerlingen en andere belangstellenden vanaf 13.15 uur van 

harte welkom!  
 

Afscheid gr. 8 
Op maandag 3 juli zijn alle leerlingen vrij en nemen we ’s avonds afscheid van 
groep 8.  

 
Foto puzzeltocht 

Op donderdagochtend 6 juli willen we een “fotopuzzeltocht” houden in de wijk. 
Hiervoor hangt t.z.t. bij de kleuters en bij de groepen 3 en 4 een intekenlijst voor 

begeleiding.(tijd: 9.00 – 10.15 uur)  
We zoeken ook 1 of 2 personen die willen helpen om de foto puzzeltocht te 

organiseren!  
 

Sing-Out 
Op vrijdagmorgen 7 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? 

 
Om 11.00 uur gaat de school uit en krijgen de kinderen vakantie!  

 

Nieuwsbrief van de Da Costaschool in Elspeet   Pagina 2 
 

mailto:dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl


 

   Vierhouterweg 16, Elspeet tel: 0577-491236, email: dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl Website: dacostaelspeet.net  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vakantierooster 2017-2018. 

Herfstvakantie   16 t/m 20 oktober 
Kerstvakantie  25 dec. t/m 5 januari 

Voorjaarsvakantie  26 febr. t/m 2 maart  
Pasen     30 maart t/m 2 april 

Meivakantie   27 april t/m 11 mei  
Pinksteren    21 mei 

Zomervakantie  16 juli t/m 24 augustus 
Studiedagen   5 september en 3 oktober 

 

Agenda: 
 
27 juni:  Rapport/ observatiekaart mee. 
    Schoonmaakavond 

29 juni:   spreekuur (dringende zaken) 
3 juli:   kinderen vrij 

    Afscheidsavond groep 8 
6 juli:   fotopuzzeltocht (ochtend) 

6 juli   huwelijk juf Gerlinda  ’s middags kinderen vrij 
7 juli   Sing Out  

7 juli     (11.00 uur) – 20 augustus zomervakantie 

21 augustus  1e schooldag  
22 augustus  openingsdienst  
 
 

Met vriendelijke groet, 

personeel Da Costaschool 
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Concert leerorkest:  
(gr. 5, 6, 7 en 8) 

De afgelopen weken hebben de kinderen geoefend met een muziekinstrument. 
Dit willen ze aan u laten zien en horen op maandag 26 juni in het Kulturhus. 

U bent van harte welkom! Via klasbord wordt u op de hoogte gehouden wanneer 
de groep van uw kind aan de beurt is.  

 

 Inleveren geld krasactie 
Er zijn nog enkele gezinnen die het geld (en eventueel het restant van de 
chocoladerepen) nog niet hebben ingeleverd. Wilt u dit uiterlijk komende 

dinsdag doen? 
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Naam:______________________________________________________________ 
 
O Ja, ik kom op de schoonmaakavond  (oudere broers/ zussen zijn ook welkom) 
 met _____  perso(o)n(en) 
 
 
O Ja, ik wil helpen met de vloerbedekking/  kleine klusjes in en om school 
 

 
O Ja, ik wil helpen de fotopuzzeltocht te organiseren. 
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