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Nieuwsbrief   2020-2021     18 maart 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Op weg naar Pasen 

 

We zitten alweer in maart en inmiddels zitten we midden in de lijdenstijd. Een 
periode waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus en 
toeleven naar het feest van nieuw leven: Pasen! Het is mooi om op school en in 
je gezin samen stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus en ons te 
verblijden over de opstanding van onze Heer. De Bijbelverhalen en de liederen 
staan natuurlijk in het teken van het naderende Paasfeest. 
 

Er is een plek waar liefde heerst 
En nooit vergaat 

Waar mijn God vergeving geeft 
En ons aanvaardt 

Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 

En wast ons schoon 
Bij het kruis, bij het kruis 

Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 

Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 

En ik leef door U 
       Opwekking 775 (Love Ran Red - Chris Tomlin) 
 

 

Ziekmelding 
We willen u verzoeken om een ziekmelding telefonisch door te geven  

voor 8.15 uur ’s ochtends. De klasbord app of de e-mail wordt ’s ochtends niet 
altijd gelezen door de leerkrachten. 
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Welkom in groep 1    
In de afgelopen weken mochten we zes nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 
1: Noud Schuiteman, Quinn Brouwer, Stan van de Steeg, Danley Olthof, Sophie 
de Weerd en Sion Boeve. In maart hopen Nola de Wit en Julian Mulder 4 jaar te 
worden. Ook zij komen dan bij ons op school. We wensen jullie allemaal veel 
plezier bij ons op school!  

Geboorte 
Op 4 februari is Nadé van den Berg geboren! Nadé is de dochter van Jakob en 
Margriet van den Berg en het zusje van Dani (groep 3), Linn (groep 1) en Nine. 
Op 18 februari is Amélie Alicia van Lohuizen geboren. Amélie is de dochter van 
Erwin en Christel Mulderij en het zusje van Yannick (groep 1) en Madée. 
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd met jullie dochter en Gods zegen 
toegewenst in de opvoeding.  

Schoolfonds 

Op vrijdag 9 april wordt het geld voor het schoolfonds automatisch 
afgeschreven van uw rekening. De meeste ouders hebben ons gemachtigd om 
het bedrag af te schrijven. Het gaat om 25 euro per kind met een maximum van 
60 euro per gezin. 
 
De bijdrage voor het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage. Het schoolfonds 
wordt besteed voor activiteiten voor uw kinderen. Denk aan het cadeautje van 
Sinterklaas, een boekje met Kerst en wat lekkers bij speciale evenementen. 
Heeft u de school niet gemachtigd (of twijfelt u hierover) wilt u dan kort  
na 9 april het bedrag overmaken naar de OR rekening? Dat kan op:  
NL53RABO 0387598200  Ver. Voor CNS Nunspeet o.v.v. schoolfonds.  

Verlof Mayke de Ruiter 
Woensdag 17 maart was de laatste werkdag voor juf 
Mayke, omdat ze met zwangerschapsverlof gaat. Zoals 
velen al wel zullen weten, verwacht ze een tweeling! 
Daarom gaat ze wat eerder met verlof. We wensen Mayke 
een voorspoedige zwangerschap toe en kijken met haar 
uit naar de geboorte van de tweeling. Inmiddels is 
Melissa van de Bosch al helemaal ingewerkt. Zij gaat 
Mayke (tot aan de zomervakantie) vervangen. Dit is gelijk 
haar eindstage voor de opleiding tot onderwijsassistente. 
We wensen haar veel plezier en een leerzame tijd toe bij 
ons op school.  
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Even voorstellen 
Hoi, ik ben Melissa van den Bosch en ik loop stage in groep 2/3. Ik 
ben laatstejaars onderwijsassistente en dit is dus ook mijn 
eindstage. Ik ondersteun Mayke, Jeanet en Karel bij het lesgeven 
in deze groep. De meeste taken die ik uitvoer zijn voor groep 
twee. Als Mayke binnenkort met verlof gaat, kunnen ze mijn hulp 
goed gebruiken. Ik heb het heel erg naar mijn zin! 

 

 

Voedselbank  
We willen iedereen hartelijk bedanken die iets 
heeft meegebracht voor de voedselbank.  

Zendingsgeld 

We hebben tot de voorjaarsvakantie gespaard voor de familie Van Vliet in 
Israël. We kunnen een bedrag van € 400,- overmaken. Hartelijk dank hiervoor! 

Nieuw zendingsproject 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een nieuw project voor de zending. 
Dit is voor de organisatie IJM. Deze organisatie strijdt tegen de slavernij van 
kinderen, mannen en vrouwen. Ze worden misbruikt, mishandeld, uitgebuit en 
verkocht. Het is schrijnend om te zien dat kinderen, in de leeftijd van kinderen 
die bij ons op school zitten, of nog jonger, hier ook de dupe van zijn. 
De organisatie IJM weet waar deze kinderen zitten en helpt mee om ze 
bevrijden. 
Elke maandagmorgen mogen kinderen hiervoor geld meebrengen. De laatste tijd 
zijn er weinig kinderen die zendingsgeld meebrengen. Graag willen we dit nog 
weer onder uw aandacht brengen. 
Elke week voor ons een klein bedrag, maakt voor deze mensen een groot 
verschil! Spaart u mee? 
Zie https://www.ijmnl.org/ voor meer informatie. 

Nationale buitenlesdag 
Dinsdag 13 april is de jaarlijkse buitenlesdag. Ook dit jaar doen wij met onze 
school hier aan mee. Deze dag krijgen de kinderen, met hun eigen 
groep,  buiten, een reken-, taal-, of spellingles. Op een speelse manier met een 
vak bezig te zijn in de buitenlucht met beweging, is goed voor de mentale 
gezondheid van kinderen. 
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Snertactie 
De ouderraad kijkt terug op een geslaagde snertactie. De (netto) opbrengst was  
€ 1057,50. Heel erg bedankt voor uw medewerking!  

Ook kregen we een gift voor de speeltoestellen van Zwitser Elektrotechniek. 
Geweldig! 

Uiteraard willen Hanny van de Steeg ook nog hartelijk bedanken voor haar hulp! 

Huwelijk Annelie 
Op 23 april hoopt juf Annelie Haan in het huwelijk te 
treden met haar Steven. Door alle Corona maatregelen zal 
de dag er voor hen anders uitzien dan gehoopt. 
Ze hopen deze ochtend op school te komen. Groep 4/5 zal 
hier extra aandacht aan besteden. Dit omdat ze het meest 
verbonden is aan deze groep. 
We hopen dat ze samen ondanks alles een prachtige 
trouwdag mogen krijgen en wensen hen Gods zegen toe in 
hun huwelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Da Costaschool 
 
Albert Magré 
directeur 
Da Costaschool Elspeet 

  

Agenda: 
 

 
2 t/m 5 april: Paasvakantie 
20 en 21 april: IEP eindtoets groep 8 
23 april:  Trouwdag juf Annelie 
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CJG Nunspeet biedt in coronatijd een luisterend oor 

 
De periode waarin we te maken hebben met 
corona duurt langer dan verwacht. Dit kan 
voor spanningen zorgen. Spanningen die er 
misschien al waren, of die door de situatie 
juist zijn ontstaan. Centrum voor Jeugd en 
Gezin Nunspeet biedt een luisterend oor.  

 
‘Ervaar je stress of maak je je zorgen? Vind 
je het fijn om je hart te luchten? Ons team 
luistert en denkt mee. We zijn bereikbaar via 
0341-799902 of via info@cjgnunspeet.nl We 
zijn ook bereikbaar voor jongeren met 
vragen of die hun verhaal kwijt willen.  
Zij kunnen met ons bellen of chatten, via 
www.jouwggd.nl.  

  
 
 
Gezond en veilig opgroeien is belangrijk  
voor ieder kind. Het CJG steunt daarbij.  
Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen  
goed groeien en door ouders -als zij  
hier behoefte aan hebben-tips te geven  
over opvoeden. Ook in coronatijd. 
 
Meer informatie: www.cjgnunspeet.nl  
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