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Beste ouder(s), verzorger(s),
Biddag
Woensdag 14 maart hopen we op school een Sing In
te houden omdat het Biddag is. ’s Middags wordt er
een kerkdienst gehouden in de Hervormde Kerk in
Ermelo waar Ds. v.d. Born zal voorgaan. Deze dienst
zal over hetzelfde onderwerp gaan als ’s ochtends op
school: “Vertel het maar……”. 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)

Schoolreis kleuters
Het schoolreisje voor de kleuters is verplaatst naar donderdag 21 juni. (verandert u dit
op de schoolkalender?) Mocht het die dag heel slecht weer zijn, dan is de uitwijkdatum
dinsdag 26 juni.
Ze gaan dit jaar naar kinderboerderij Cantecleer in Kampen.
Voor dit schoolreisje zal een bijdrage van 5 euro gevraagd worden. Dit bedrag zal t.z.t.
automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

tafeltennis
Het tafeltennistoernooi wordt gehouden in de voorjaarsvakantie op woensdag 28 februari
en donderdag 1 maart. Het toernooi is voor jongens en meisjes van groep 4 t/m 8 en
wordt door tafeltennisvereniging LEOGANG in Nunspeet voor de 34e keer georganiseerd.
Vorig jaar won onze school met de meeste punten de wisselbeker!
We zijn benieuwd hoe onze tafeltennissers het er dit jaar vanaf brengen!

Schoolvoetbal
Er zijn een behoorlijk aantal aanmeldingen geweest voor het schoolvoetbaltoernooi.
Daarom konden we 5 teams opgeven. Bij groep 7/8 een jongens en meidenteam en bij
groep 5/6 2 jongensteams en 1 meisjesteam.
Het jongensteam van groep 5 is dus wel opgegeven maar het is afwachten of zij ook mee
mogen doen. Dat horen we pas in de tweede week van maart en is afhankelijk van
opgaves van andere scholen. Elke school mag in ieder geval per categorie met 1 team
meedoen. De kinderen van groep 6 zijn dus wel zeker.
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Nieuwe leerling(en) + aanmelding

In deze periode zijn Sara Celebi, Sam Boeve en Kevin Kabaŉy (Hongaars jongetje) nieuw
in groep 1 gekomen. Ook zal Jordy vd Steeg na de voorjaarsvakantie niet alleen meer op
de woensdag er zijn maar alle dagen.Van harte welkom!
Momenteel zitten er veel kleuters in groep 1/2. Dat komt vooral door een aantal
verhuisgevallen en een aantal late aanmeldingen waar we niet op hadden gerekend.
Om dit voor de groepsindeling van het volgende schooljaar te voorkomen, willen we u
verzoeken uw kind z.s.m. aan te melden. Als u een kind hebt die voor juli 2019 vier jaar
wordt, kunt u uw kind nu al aanmelden. U kunt dan contact opnemen met Karel van
Bronswijk of Albert Magré.

Ouderraad
Kledingactie:
De Ouderraad wil begin mei een kleding/ vodden inzameling houden. We hebben al een
paar jaar geen opbrengst van oud papier. Dit is een manier om twee keer per jaar extra
inkomsten te krijgen voor de activiteiten voor de kinderen!
De vorige keren was de opbrengst telkens rond de 200 euro. Als u ook mee spaart dan
kan dit bedrag nog hoger worden!
Geeft u dit ook alvast door aan familie, vrienden en bekenden? Binnenkort hoort u hier
meer over….

Paaseitjes
Afgelopen maandag kregen de leerlingen een inschrijfformulier mee voor de paaseiactie. Ook hier hoopt de Ouderraad op een hoge opbrengst! De lijsten graag uiterlijk 7
maart weer inleveren op school. Als u 1 lijst per gezin gaat gebruiken, wilt u dan wel alle
namen van uw kinderen erop zetten?

Agenda:
26 februari2 maart:
7 maart:
14 maart:
23 maart:
28 maart:

Voorjaarsvakantie
Luiscontrole
Biddag
Elfstedentocht met René Ruitenberg
Paasviering

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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