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Zending 
Voorlopig sparen we nog even verder voor ons zendingsdoel van afgelopen jaar. Door de 
coronacrisis viel het zendingsgeld even helemaal weg. Tot de Kerst willen we doorsparen 
zodat we dan hopelijk een mooi bedrag over kunnen maken. 
Spaart u ook mee? Hieronder nog een keer de informatie over ons zeningsproject: 
 
“Shalom” dat zeggen we als we elkaar gedag zeggen hier 
in Israël. Wij zijn Gert, Janine, Thomas, Levi en Boaz 
van Vliet en we wonen in Israël. Janine haar achternaam 
is van Asselt. Deze naam klinkt waarschijnlijk wel 
bekend in jullie oren. Wij wonen en werken onder het 
Joodse volk. Wisten jullie dat de Heere Jezus zelf een 
Jood was? Ook de discipelen en vele eerste gelovigen 
waren Joodse mensen. Zoals jullie weten is de Heere 
Jezus voor onze zonden gestorven om ons een schoon 
hartje te geven. Deze boodschap is de hele wereld over 
gegaan, ook in Elspeet. Wij zijn door de Heere Jezus 
geroepen en gezonden om deze boodschap weer terug te 
brengen naar de plaats waar het vandaan is gekomen. 
Veel Joodse mensen kennen de Heere Jezus nog niet. 
Doordat jullie voor dit doel gaan sparen helpen jullie ons 
mee om de taak uit te voeren die de Heere Jezus ons 
gegeven heeft. Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken.  
 

Welkom 
Een aantal leerlingen is dit schooljaar voor het eerst bij ons op school. Tijs Noorderijk, 
Elena van den Hoorn, Linn van den Berg, Lara Vlijm, Mats de Bruin, Daan van de Steeg en  
Fenne van de Steeg. Van harte welkom in groep 1. We wensen jullie een hele fijne tijd bij 
ons op school en hopen dat jullie snel zullen wennen. 
Dat geldt natuurlijk ook voor Raivano Maijer in groep 2, Liam Doppenberg en Sophie 
Schutte in groep 4, Adam Dobroć in groep 5 en Jens van Batenburg en Julian Doppenberg 
in groep 6. 
 

Schoolontbijt  
Op woensdag 4 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!  
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Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Mededelingen 

• De fruitdagen zijn op woensdagen, donderdag en vrijdag. Wilt u in ieder geval op 
deze dagen uw kind(eren) fruit meegeven. Vanaf de herfstvakantie krijgen de 
kinderen op deze dagen, gedurende 20 weken, weer fruit. (www.euschoolfruit.nl) 
 

• Wilt u wijzigingen van gegevens (adres, telefoonnummers, emailadressen z.s.m. 
aan ons doorgeven (dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl) 
 

• Vanaf deze week zullen een paar kinderen uit groep 8 op vrijdag de kleuters 
binnen brengen.  

 

Overblijven 
Dit jaar werken we met het continurooster. Omdat de leerkrachten tussen de middag ook 
een pauze nodig hebben, zijn er op het plein ook enkele aantal ouders. Hiervoor krijgt u, 
net als het overblijven, een kleine vergoeding. 
We kunnen hiervoor nog wel wat ouders gebruiken. Vooral op de vrijdag hebben we nog 
niet zoveel ouders. 
U kunt zich opgeven bij Joanne van de Steeg de overblijfcoördinator. 
joanne_van_rhee@hotmail.com    
 
 

Dierendag 
Helaas is het door de Coronamaatregelen niet mogelijk om ouders en anderen uit te 
nodigen om onze (huis)dieren te laten zien. 
De ouderraad zorgt daarom voor wat lekkers voor de kinderen op vrijdag 2 oktober.  
 
 

Kinderboekenweek 
Van 30 september tot en met 11 oktober is de 
Kinderboekenweek. Het is altijd goed om extra 
aandacht aan lezen en natuurlijk aan boeken te 
besteden.  
 
Op school zullen we er mee bezig zijn. U thuis ook? 
 
Het thema van dit jaar is: “En toen?” 

 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda: 
 
2 oktober:  Dierendag 
19-23 oktober:  Herfstvakantie 
4 november:   Dankdag 
4 november:   Schoolontbijt 
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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Even voorstellen: 
 
 
 
Onze stagiaires willen zich graag voorstellen: 
 
Hallo allemaal, 
Ik zou mij even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Anna Bruijnes en 
kom stage lopen op da Costa school in Elspeet. Ik doe met veel plezier 
de Pabo op de Viaa en zit in mijn tweede jaar. Ik heb ontzettend veel 
zin in mijn stageperiode op deze leuke school.  Het eerste halfjaar ben 
ik juf in groep 1 op de maandag en de dinsdag. En het andere half jaar 
in groep 8 ook de maandag en de dinsdag. Een hele leuke uitdaging van 
de nieuwe leerlingen naar de leerlingen die bijna afscheid nemen. Ik 
kijk er naar uit, de kinderen, de school, het team en u te leren 
kennen!!  
Groetjes Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoi allemaal, 
Ik wil mij graag op deze manier voorstellen. Ik ben Roosmarijn 
Klock. Ik loop dit jaar stage in groep 6/7. Ik zal hier voornamelijk 
zijn op donderdag en vrijdag en enkele keren een hele week. Ik 
volg de opleiding de pabo op de Viaa in Zwolle. Ik zit nu in het 
derde leerjaar en heb gekozen voor de specialisatie ‘Het Oudere 
Kind’. Voor de pabo heb ik de opleiding Onderwijsassistente 
gedaan. Graag wilde ik verder om uiteindelijk een eigen klas te 
kunnen hebben. 
Voor de rest houd ik van een potje tennis in mijn vrije tijd, 
boeken lezen of gezellig afspreken met vrienden en vriendinnen.  
Ik heb er erg veel zin in om dit jaar rond te lopen op de Da Costa 
en nog meer te mogen leren!  
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Luiscontrole 
Helaas kunnen we op dit moment geen luiscontrole doen op school. Toch is het belangrijk 
dat uw kind regelmatig op luis gecontroleerd wordt. Mocht u luizen vinden dan staat 
hieronder informatie hoe hiermee om te gaan. Vergeet u dan ook niet om school hierover 
in te lichten? 
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Lege flessenactie 
Bij de flessenautomaat van de Plus supermarkt, ziet u sinds kort deze poster hangen. 
Om geld op te halen voor nieuwe speeltoestellen op het plein dat er straks zal komen, 
willen we als Ouderraad dit jaar verschillende acties organiseren.  
Een hiervan is deze flessenactie. Als u uw flessen inlevert bij de Plus in Elspeet dan heeft 
u de mogelijkheid om uw flessengeld te doneren. Het voordeel is dat u niet eerst de 
flessen naar school hoeft te brengen die wij dan weer moeten inleveren…. Doet u hier ook 
aan mee? Vertel het ook gerust aan bekenden en mensen in uw familie. 
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