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Nieuwsbrief 3      30 oktober 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

dankdag 
Woensdag 1 november hopen we op school een Sing In te houden omdat het Dankdag is. 
We staan dit jaar stil rond het thema: “Blij verrast” Ook ’s middags zal de dienst in de 
Hervormde Kerk in Ermelo hierover gaan. De kinderen mogen, voor de dienst, voorin de 
kerk meezingen. U bent van harte welkom in deze dienst vanaf 15.00 uur in de Nieuwe 
Kerk. (Horsterweg) 
Met dankdag worden in de kerk spullen ingezameld voor de voedselbank. 
Mocht u naar de kerk gaan dan mag u het volgende meebrengen voor de voedselbank: 
thee, pot groente, pot pastasaus, houdbare melk, runderrookworst en afwasmiddel. 
Ook kunnen er Douwe Egberts punten ingeleverd worden, daarmee sparen ze voor koffie 
voor de voedselbank. 

 

Sinterklaas  

Op dinsdag 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 tot en met 8 gaan lootjes trekken op donderdag 16 
of vrijdag 17 november. 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 donderdag 30 
november. 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  25 x 18 x 9    en  
enkele kleine cadeautjes  (7x5x1 en 4x4x1 en 5x5x1) 
Jongens gr 1 en 2  24 x 24 x 24  en 7 x 4 x 3 
meisjes groep 3 en 4 19 x 14  x  4 
jongens groep 3 en 4 19 x 14  x  4 
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Schoolontbijt 

Op woensdag 8 november doen we weer mee aan het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinderen hoeven die ochtend thuis niet te 
ontbijten.  
De kinderen dienen wel een bordje, beker en mesje mee te nemen. 
(van niet breekbaar materiaal) 
Bakker Piet zal voor dit ontbijt het brood verzorgen. Dank hiervoor! 

 

Schoolschoonmaak 

Vrijdag 10 november is schoonmaakploeg 2 aan de beurt. 
Zij zullen dan de bovenbouw extra schoonmaken. 
 

Klasbord 
Alle ouders hebben zich aangemeld voor de verschillende groepen op Klasbord. Voor het 
schoolaccount van Klasbord, de meesten, maar helaas nog niet iedereen. U kunt zich 
aanmelden door op “groep toevoegen” te drukken. De dan gevraagde code is: KDF-F3V. U 
mist anders geregeld informatie. 
 

Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 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.  
 
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! Zie ook hierboven) 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. 

 
Ouderhulp 
We zoeken nog enkele ouders die willen helpen om ’s ochtends te helpen 
met schoonmaken / snijden en uitdelen van fruit. Dit is 1 keer per week 
op een vaste dag. 
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Kijkochtend 
De kijkochtenden zijn dit jaar op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 november. 
(helaas is dit niet helemaal goed op de kalender gekomen) 
 
Tijdens deze ochtenden kunt het volgende verwachten: 
 
8.30 - 9.10 uur  Bijbelles in alle groepen  
9.10 – 9.15 uur  wisselmoment 
9.15 – 10.15 uur   rekenen of taal 
 
Tussen de lessen zit 5 minuten pauze om eventueel van leslokaal te wisselen. 
Om 10.15 uur wordt er koffie geschonken in de gemeenschapsruimte.  
We willen u met zo'n ochtend een beeld geven van de werkwijze op onze school met 
gewone lessen zoals de kinderen die ook krijgen als u er niet bij bent. 
Daarom willen wij u verzoeken een les van uw keuze volledig bij te wonen en uitsluitend 
het wisselmoment te gebruiken voor het wisselen van lokaal.  
 
De lessen beginnen op de gebruikelijke tijd om 8.30 uur. Bij de eerste les van de dag kunt u 
direct het lokaal van uw keuze opzoeken. U hoeft niet op de bel te wachten. 
 
In principe bent u vrij in uw keuze. Er is evenwel één beperking: de ruimte in een leslokaal. 
Daarom willen we graag een beetje een beeld krijgen van de aantallen bezoekers per les.  
Via Klasbord krijgt u t.z.t. per klas een uitnodiging en kunt u aangeven op welk moment u 
in de klas hoopt te komen. Bij de kleuters hangt een intekenlijst. 
 
I.v.m. de beperkte ruimte, willen we u vragen geen ‘broertjes of zusjes’ mee te nemen en 
met maximaal één ouder per keer per kind te komen. 
Graag tot ziens. 
 

Huisbezoek: 
De periode vanaf de herfstvakantie tot Pasen gebruiken de leerkrachten van groep 1 tot 4 
om een huisbezoek te brengen. We willen u vragen of uw kind hierbij, niet tijdens het hele 
gesprek aanwezig is. (een leerkracht komt niet nog eens op huisbezoek voor hetzelfde kind) 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ouderraad 

Dico Mulder, vader van Maureen uit groep 4, heeft aangegeven dat hij wel in de ouderraad 
wil. Hier zijn we erg blij mee!  
Formeel kunt u echter nog tegenkandidaten indienen. Mocht dit niet gebeuren voor vrijdag 
3 november dan zal hij benoemd worden als ouderraadslid. 

 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 

 

Agenda: 
 
1 november:   Dankdag 
10 november:   Schoolschoonmaak groep 2 (BB) 
14, 15 en 16 november:  Kijkochtenden 
30 november:   Spreekuur 
    Inpakavond 
5 december:  Sinterklaas 
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