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Beste ouder(s), verzorger(s),
Janny Plaggenmars
In de formatiebrief van juni jongsleden heb ik verwoord dat we op zoek waren naar een passende
werkplek voor Janny Plaggenmars.
In de afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken gevoerd tussen directie, bestuur en Janny,
daarin is besproken hoe de re-integratie binnen CNS voor Janny verder vorm gegeven zal worden.
Vanaf de zomervakantie heeft de directie Janny geen groepsverantwoordelijkheid gegeven maar
ingezet voor zorgtaken en invalwerk op De Da Costaschool. Ze werkt nu 20 uur per week en zal
naast de taken op de Da Costaschool ook ingezet worden voor invalwerk op andere scholen. In
overleg met de arbo-arts en de directie kunnen haar uren uitgebreid worden als Janny daar aan
toe is.

Kerst Sing In
Dit jaar zal het Kerstfeest in de klas zijn. De Paasviering is in het Kulturhus.
Uw kind wordt op school verwacht om 17.15 uur. Om 18.30 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.
Om 17.30 uur willen we namelijk op school met elkaar gaan eten. Het idee is dat iedereen iets
mee neemt. Hiervoor worden er per klas een oproep gedaan op Klasbord. Hierop kunt u aangeven
wat u wilt maken. We denken dan aan salades, gehaktballetjes, pannenkoeken, broodjes, wraps,
loempia’s, stukken pizza, knakworstjes, toetjes, danoontjes enz. enz.
Het leukste (en vooral ook het lekkerste) is als er veel verschillende dingen worden gemaakt! Het
is niet de bedoeling dat u voor de hele klas iets maakt, maar voor zo’n 5 á 6 kinderen. De
ouderraad zorgt voor drinken. 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! ’s Middags kan alles
dan al klaar gezet worden voor ’s avonds. Kleuters mogen dit gewoon ’s avonds meenemen. ’s
Middags zijn de groepen om 14.15 uur vrij.
Heeft u meerdere kinderen dan mag u natuurlijk voor meerdere groepen hetzelfde maken. U kunt
ook kijken bij welke groep het minste is ingeschreven en daar wat voor maken.
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.
Uiterlijk 18.45 uur begint de sing-in. Er zal ook een collecte gehouden worden. De opbrengst is
voor ons sponsorkind Jeshua uit Guatemala.
Omdat de kinderen al om 17.15 uur op school verwacht worden krijgen de 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)
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Kerstbakjes
Dinsdag 19 december willen we met de kinderen van gr. 3 t/m 8 kerstbakjes gaan maken.
Wilt u uw kind een potje en oasis meegeven? Het is ook leuk om versiering mee te nemen. De
oase graag thuis al in een bak vol laten trekken met water. Eventueel kunt u de oase ook al in het
bakje doen, dan wel graag een centimeter boven het potje uit laten steken.
We hebben takken op school, maar als u zelf nog een struik heeft die nu bloeit/besjes heeft, een
snoeibeurt kan gebruiken dan houden we ons van harte aanbevolen. We zijn ook op zoek naar
enkele moeders die willen helpen. U kunt zich opgeven via de leerkracht van uw kind.

Nieuwe leerlingen na de Kerstvakantie
Na de Kerstvakantie mogen we de volgende kinderen verwelkomen in groep 1:
Quinn de Bont, Liza Mulderij en Harm van den Hardenberg. Ook komt Jordy van de Steeg op de
woensdag kijken. Hij zit nu nog op de Enkschool in Zwolle
Van harte welkom!

Staken 12 december
Zoals u weet hebben de onderwijsbonden voor dinsdag 12 december opnieuw een stakingsdag
voor de leerkrachten in het primair onderwijs afgekondigd. Aan de vorige actie in oktober hebben
vrijwel alle CNS collega’s deelgenomen. Mede naar aanleiding daarvan heeft de regering al een
flink bedrag toegezegd.
Binnen CNS hebben alle collega’s kenbaar gemaakt hoe zij tegenover de staking staan. Iedereen
deelt de zorg die er is over het tekort aan middelen wat beschikbaar is gesteld voor de aanpassing
van de salarissen en het verlagen van de werkdruk.
Hoewel de meningen binnen het team verdeeld zijn, als het gaat over het al dan niet staken op
dinsdag 12 december, heeft het personeel van onze school besloten niet mee te doen aan de
staking.

Inschrijfavond/ open morgen
Maandag 29 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 2018-2019 (of eerder) 4 jaar worden.
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het Burger Service
Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te maken.

Sinterklaas
De kinderen hoeven morgen geen eten en drinken mee te nemen.

Incasso Schoolfonds
De incasso voor het schoolfonds wordt begin januari automatisch afgeschreven (5 januari).
De bedragen zijn iets verhoogd (i.v.m. indexatie) naar € 25 per kind met een maximum van € 60
per gezin. (zie schoolgids)

Agenda:
5 december:
19 december:
21 december:
22 december:
8 januari:
10 januari:
19 januari:
29 januari:

Sinterklaas
Kerstbakjes maken
Kerst in klas en sing in
11.00 uur Kerstvakantie
1e schooldag 2018
luiscontrole
schoonmaakgroep 3 OB
aanmeldingsavond

Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet
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