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Beste ouder(s), verzorger(s),
schoolfotograaf
Op dinsdag 23 mei komt de schoolfotograaf. Vanaf dit
jaar worden elk jaar de kinderen met de groep op de foto
gezet en individueel. Uiteraard bent u zelf vrij in, wat u
wel of niet bestelt via Foto Koch. Broertjes en
zusjesfoto’s laten we om het jaar maken. Die zijn dan
volgend jaar weer aan de beurt. Aan het eind van deze
brief vindt u meer informatie.

Sportprestaties:
tafeltennis
Onze school is 1e geworden met het tafeltennistoernooi
in de meivakantie.
Davíed Troost en Linde Hazeleger werden eerste in hun
poule. Eloïse Kas werd tweede, Isa Hop, Astrid Stoffer
en Aniek Hop haalden de derde plek in hun poule. De
andere kinderen haalden ook goede resultaten en mede
hierdoor eindigde onze school op de eerste plek!

schoolvoetbal
Op het schoolvoetbaltoernooi in Nunspeet is het
jongensteam uit groep 6 op de eerste plaats
geëindigd.
Hierdoor mochten ze vorige week meedoen met
de regionale kampioenschappen in Vaassen. Ook
hier deden ze het erg goed en behaalden ze de
derde plek!
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Leerlingen:
In groep 1 hebben we de afgelopen periode welkom mogen heten: Jara en Lisa
Mulderij, Max Mulderij en Tijs van de Steeg. Sinds deze week zitten Gwen en Stan
Wieberdink op school.
Tara de Bruin verhuist binnenkort naar Enschede en gaat ons dus verlaten.

Avondvierdaagse
In de afgelopen week heeft u een mail gekregen met informatie over de Avond
Vierdaagse. Deze zal gehouden worden van 12 tot en met 15 juni. Mocht u de mail
gemist hebben, dan kunt u contact opnemen met juf Smit. Het briefje voor de
aanmelding en het inschrijfgeld kunt u inleveren t/m dinsdag 23 mei.

Zending:
Vanaf de voorjaarsvakantie halen we geld op voor Elles van de Beek. Zij werkt in
een kindertehuis in Roemenië. Onlangs heeft iemand van de stichting iets verteld
aan de kinderen wat ze met het opgehaalde geld willen doen in Roemenië. Zie
verder: www.vriendenvanizvor.nl of de facebooksite van vrienden voor izvor.

schoonmaakavond
27 mei is er weer de jaarlijkse schoonmaakavond. Wilt u deze avond alvast vrij houden
in uw agenda? Binnenkort krijgt u een mailtje waarbij u zich kan opgeven.

Vanuit de Ouderraad
Actie Ouderraad:
Dit jaar is de jaarlijkse actie van de Ouderraad, een kras actie waarbij mensen een
chocoladereep kunnen kopen. Elk gezin heeft onlangs 1 kraskaart gekregen en 20
chocoladerepen. Het is de bedoeling dat elk gezin 1 kraskaart vol probeert te krijgen.
Uiteraard kunnen en mogen er nog meer kaarten gevraagd worden. Het geld van volle
kaarten mag ingeleverd worden op school. Dit kan nog tot en met het lange
hemelvaartsweekend, dus tot en met maandag 29 mei.
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Agenda:
23 mei :
24 t/m 26 mei:
30 mei :
31 mei t/m 2 juni:
5 juni:
8 juni:
12 t/m 15 juni:
27 juni:
29 juni:
zaken)
3 juli:
7 juli:
10 juli t/m 18 aug:
21 augustus:

schoolfotograaf
hemelvaartvakantie
schoolreis groep 3 t/m 7
kleuters vrij
kamp groep 8
2e pinksterdag (vrij)
schoolreis groep 1 en 2
avondvierdaagse
rapport observatiekaart mee
schoonmaakavond
spreekuur (alleen voor dringende

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool

kinderen vrij
afscheid groep 8
sing out, kinderen om 11.00 uur vrij
zomervakantie
1e schooldag

Foto Ko h ko t di sdag
internet.

ei de s hoolfoto’s

ake . De o plete afha deli g a de s hoolfotografie gaat via

Dit eteke t dat u ki d a het ake a de foto’s a de leerkra ht ee i logkaartje o t a gt. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt
u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een
bestelling kunnen plaatsen op de site.
Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten hoe het
werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het kind kiezen de
fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure,
atuurlijke foto’s op.
Wij als s hool stelle
bestellen.

oor u gee pakket sa e . U ku t zelf op de site kieze

elke foto’s of pakkette u ilt

Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten
€ ,5 . Voor estelli ge
et fa tuur, a eptgiro of redit ard reke t Foto Ko h € , aa erze dkoste .
Foto Koch biedt u indien er binnen 10 dagen wordt ingelogd een gratis groepsfoto, ook als u verder geen pakket
bestelt.
Tip: Laat de kleuters (voorschool leerlingen en de groepen 1 – 2) hun favoriete knuffel meebrengen als ze op de
foto gaan, dit geeft veel minder stress en dus een grotere kans op een leuke foto.
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