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Nieuwsbrief 3      10 oktober 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
 

Zending 
Dit eerste halve schooljaar sparen we het zendingsgeld (dat op maandagmorgen 
meegegeven kan worden) tot en met de voorjaarsvakantie voor Esther en Jan van de Kolk. 
Zij gaan vanuit de Nieuwe Kerk in Ermelo naar Bulgarije voor Mission Possible. Zij zullen 
daar kinderwerk en bouwwerkzaamheden verrichten. 
Ze hebben de kinderen onlangs al een mooie presentatie gegeven van alles wat ze daar 
gaan doen. Van harte aanbevolen! 
 

Dankdag  
Woensdag 6 november hopen we op school een Sing In te houden omdat het dankdag is. We 
staan dit jaar stil rond het thema: “Goed Bericht” (n.a.v 2 Koningen 7) 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) 
 
 

Welkom 
We mogen (In de komende weken) vier nieuwe leerlingen welkom heten: Jouk van de 
Steeg, Dirk van den Hardenberg, Mila van Asselt en Sem van Tubergen Lotgering: van harte 
welkom in groep 1. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat 
jullie snel zullen wennen. 
 
 

Schoolontbijt  
Op woensdag 6 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 1 november is schoonmaakploeg 1 aan de beurt. Zij zullen dan de onderbouw extra 
schoonmaken. Vrijdag 8 november is schoonmaakploeg 2 aan de beurt. Zij zullen dan de 
bovenbouw extra schoonmaken.  
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Kijkochtenden:  
In week 46 (11 t/m 15 november ) zijn er weer de kijkochtenden. Hier krijgt u nog 
informatie over via Klasbord. Tijdens deze ochtenden kunt het volgende verwachten:  
8.30 - 9.10 uur dagopening met bijbelles in alle groepen  
9.10 – 9.15 uur wisselmoment  
9.15 – 10.15 uur les  
 
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 ook een intekenlijst. I.v.m. de beperkte 
ruimte en onrust, willen we u vragen geen ‘broertjes of zusjes’ mee te nemen. 
 

 
 

Schoolfruit 

Van 23 november tot en met 19 april doet onze school mee aan het 
EUSchoolfruitprogramma. 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, ( woensdag, 
donderdag en vrijdag) gedurende twintig weken, groente of fruit 
uitgereikt tijdens de pauze, om in de klas op te eten. 
 

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. U 
kunt zich opgeven bij Karel van Bronswijk: karelvanbronswijk@cnsnunspeet.nl 
 
 

Snoepgroente 

Nu zijn we ook al bezig met gezonde voeding. Groep 1 en 2 werken rondom het thema 
groente en fruit. Groep 7 krijgt een kookworkshop en groep 8 gaat in de raadszaal 
debateren over gezonde voeding. 
 

Huisbezoek 
Na de herfstvakantie beginnen de leerkrachten van groep 1 t/m 3 met de huisbezoeken. 
U krijgt hierover vanzelf bericht.  
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Agenda: 
 
21-24 oktober:  Herfstvakantie 
28 oktober:   gr. 1/2 workshop Veluvine (kleuters om 8.10 uur op school!) 
30 oktober:  Luiscontrole 
6 november:   Dankdag 
6 november:   Schoolontbijt 
1 en 8 november:  Schoolschoonmaak 
12-14 november:  Kijkochtenden 
21 november:   Kinderen hele dag vrij i.v.m. studie personeel 
26 november:   Kinderen ’s middags vrij ivm studie personeel 
   
 

 

Kledinginzameling 
in de week voor en na de herfstvakantie is er weer de kleding inzamelingsactie. 
 
Doet u ook weer mee? De opbrengst is voor de Ouderraad. U kunt uw oude kleding in 
zakken op school, in de gemeenschapsruimte, kwijt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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