Nieuwsbrief 3 2020-2021

10 december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zondag 13 december is het alweer de derde adventszondag. In deze weken staan de
de Bijbelverhalen in het teken van advent en Kerst: de komst van Christus toen en
straks…….

Advent: Gods Licht blijft altijd branden
In november en december
gaan de dagen voorbij
als schaduwen in de nacht.
Het lijkt niet licht te worden,
terwijl het Licht er altijd is.
Alleen moet men het willen zien.
Gods licht blijft altijd branden.
Het brandt achter elke schaduw.
Dit Licht is een baken in ons leven.
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Kerstfeest:
Dit jaar vieren we i.v.m. de Corona geen gezamenlijk Kerstfeest.
het Kerstfeest wordt dit jaar op vrijdagmorgen 18 december in de groepen gevierd.
We willen deze morgen in de groepen een collecte houden voor ons Sponsorkind.
Doet u mee? De kerstvakantie begint vrijdag 18 december om 11.45 uur.
De school gaat dus gewoon om 11.45 uur uit.
Ouderraad
Gerrit de bruin, vader van Mats uit groep 1, is tot voorzitter van de ouderraad
benoemd. Fijn dat je dat wilt doen Gerrit; we wensen je een fijne tijd en een goede
samenwerking toe in de ouderraad.
Welkom!
Na de kerstvakantie komen twee nieuwe kinderen bij ons op school.
Esmee en Jordy Dijkgraaf, in groep 5 en 3. Ze hebben al een morgen meegedraaid.
Welkom Esmee en Jordy, we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons op
school.

Nieuwbouw
De start van de nieuwbouw van de school zou in week 48 beginnen. Helaas zijn ze op
de locatie nog niet bezig. Dat heeft te maken met de nutsbedrijven die het gas e.d.
moeten afsluiten; daar is het wachten op. We hopen dat de bouw z.s.m. begint.
Intusen wordt er door het personeel en de ouderraad nagedacht over het meubilair
en inrichting van het schoolplein.

Personeel
Tamara Fahner, onze intern begeleider, heeft Corona en is er flink ziek van. Tamara
heeft medicatie voorgeschreven gekregen. Laten we hopen dat deze aanslaat.
We wensen haar heel veel sterkte toe.
Mondkapje
Voor alle externe bezoekers, waaronder ook ouders/verzorgers van de school, geldt
vanaf 1 december een mondkapjesplicht. Hier willen we expliciet uw aandacht voor
vragen. Het is een kleine en gemakkelijk uit te voeren bijdrage aan het bevorderen
van de gezondheid van personeel en leerlingen.
Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2021
gewenst!
Personeel van de Da Costaschool

Agenda:
18 dec: kerstfeestviering in de groepen
19 dec. 2020 – 1 jan. 2021: Kerstvakantie
4 jan: We beginnen weer !
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