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Nieuwsbrief 6 2020-2021     23 april 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over: 
 

Onderwijs 
Na de meivakantie gaan we de laatste periode van het schooljaar in. Er wordt geld 
beschikbaar gesteld door de overheid om achterstanden weg te werken, die opgelopen 

zijn tijdens de lockdown. Deze periode gaan we nadenken hoe we deze gelden het 
beste kunnen inzetten. Daarvoor wordt een schoolscan gemaakt. Daarin wordt 
geanalyseerd welke kinderen, op welke leergebieden, extra ondersteuning kunnen 

krijgen. De resultaten van de halfjaarlijkse toetsen vielen, ondanks de lockdowns, mee. 
Er is hard gewerkt door de leerkrachten en de kinderen. 

 

Nieuwbouw 
Wat de nieuwbouw van de school betreft, gaan we er nog steeds vanuit dat we begin 

volgend schooljaar in het nieuwe schoolgebouw kunnen starten.  
De uitvoerder gaf wel aan dat er dan ook niets tegen moet zitten. Anders loopt de bouw 
uit en zal de verhuizing uitgesteld worden. We houden u op de hoogte! 
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Verlenging interim periode raad van bestuur 
Op deze wijze informeren wij u dat Fred van der Ham zijn interim-periode verlengt, in 

ieder geval tot midden 2022. De raad van toezicht vindt continuïteit van bestuur op dit 
moment belangrijk en we zijn daarom blij dat Fred voorlopig aan CNS verbonden wil 
blijven. Het gezamenlijke besluit van de raad van toezicht en Fred van der Ham is 

ondersteund door een positief advies van alle locatiedirecteuren en de GMR. 

 

Streetwise 

Op dinsdagmorgen 18 mei komen de mensen  
van de ANWB het programma ‘Streetwise’  
verzorgen aan alle groepen. De kinderen uit de 

groepen 7 en 8 moeten deze dag met hun fiets 
naar school komen.  

Na de vakantie krijgt u meer informatie herover. 

 

Studiedag komt dit schooljaar te vervallen. 
25 mei is een gewone schooldag. De geplande studiedag (25 mei) is geannuleerd. De 
kinderen krijgen gewoon les. 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Hieronder alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022: 
 

Herfstvakantie:  18 – 22 oktober 2021 
Kerstvakantie:  27 december 2021 - 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie:  28 februari – 4 maart 2022 

Paasvakantie:  15 – 18 april 2022 
Meivakantie:   25 april – 6 mei 2022 

Hemelvaartsvakantie: 26 en 27mei 2022 
Pinkstervakantie:  6 juni 2022 
Zomervakantie:  11 juli – 19 augustus 2022 

 

Welkom in groep 1    
Na de meivakantie komt Daan van Asselt in groep 1. Hij wordt in de meivakantie vier 

jaar. We hopen dat je snel zult wennen en wensen je veel plezier bij ons op school!  

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

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

Agenda: 

 
 26 april t/m 7 mei: Meivakantie 
18 mei: Streetwise 
25: gewone schooldag (geen studiedag) 
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