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Nieuwsbrief 7 2020-2021     6 juli 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We sluiten een bewogenjaar af. Van reguliere lessen naar online onderwijs en alles 
daartussen in. Het was een hectisch schooljaar waarbij de leerkrachten en ouders steeds 
moesten schakelen. Gelukkg zijn we dit jaar redelijk ongeschonden doorgekomen. 
Achterstanden vielen mee en sommige dingen gingen zelfs beter. Zo leerden de kinderen 
in de bovenbouw nog meer zelfstandig te werken en dat bleken de meesten prima te 
kunnen. Jonge kinderen hebben natuurlijk meer hulp nodig. We willen daarom alle 
ouders nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens de lockdowns. 
 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
De zakken van Dhr. Wobke Hoekstra, minister van financiën, zijn diep, zo vertelde hij vorig 

jaar. Er is niet alleen geld voor bedrijven en ondernemers om deze coronatijd door te 
komen. Ook voor het onderwijs is er een fors budget (8,5 miljard euro) beschikbaar om 
de leerlingen extra te ondersteunen.  
Wat is het en wat is er aan de hand?  
We zien de afgelopen jaren Nederland dalen op het lijstje best-presterende landen op 
het gebied van onderwijs. U begrijpt: de coronapandemie helpt deze trend niet 
ombuigen, eerder juist versterken! Er is een impuls nodig. Zie hier het ontstaan van het 
NPO. De komende 2 schooljaren is er veel geld beschikbaar voor scholen om 
maatregelen te nemen die (blijkt uit onderzoeken) bewezen effectief zijn om leerlingen 
te helpen. Op de Da Costaschool hebben we een schoolscan gemaakt: welke problemen 
en behoeftes zijn er bij leerlingen en school? Nu (en ook na de zomervakantie) zoeken 
we de maatregelen die hierbij goed passen. Eén zo’n interventie is het creëren van 
kleine groepen in de onderbouw. In het nieuwe schooljaar zullen we u verder informeren 
welke andere interventies wij gaan nemen.  

 

Welkom 
Sinds eind mei zit Lieke Ruinemans in groep 1. We wensen haar een fijne tijd bij ons op 
school. 
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Geboorte 
 
Op 19 mei is Eli Michael Hop geboren, broertje van Jolie uit groep 2. Ondanks alle 
spanningen die er zijn geweest rondom zijn geboorte, gaat het nu heel goed met hem. 
 
Noud Schuiteman (groep 1) heeft afgelopen vrijdag, 2 juli, een zusje gekregen: Isa! We 
feliciteren de ouders en Noud van harte met de geboorte van hun dochter en zusje We 
wensen beide gezinnen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. 

 

Afscheid 
Naast alle kinderen van groep 8 die onze school verlaten, zullen ook Linde (groep 5) en 
Joas Mulderij (groep 1) en Mert Tuncer (groep 1) na de vakantie naar een andere school 
toe gaan. We wensen al deze kinderen veel plezier op de nieuwe school en hopen dat 
jullie snel gewend zullen zijn op de nieuwe plek.  

 

Schoonmaakavond        

Volgende week dinsdag 13 juli willen we graag met behulp van ouders de school 
schoonmaken. U bent welkom om vanaf  van 18.30 uur tot uiterlijk 20.30 uur de school 
eens extra goed schoonmaken. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven, maar we 
kunnen er nog wel een aantal gebruiken. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dat 
via de mail doen.    
Neemt u dan ook een emmer, een doekje en eventueel een stofzuiger of waterkoker 
mee? 

 
 

Personeel 
Miranda Kaljouw is herstellende van een kniekwetsuur. We wensen haar beterschap en 
hopen dat ze na de vakantie geheel of gedeeltelijk haar werkzaamheden weer kan 
hervatten. 
Na de vakantie komt Irene Grobben-de Boer ons team versterken. Zij gaat les geven 
aan de kinderen van groep 1 op de woensdag t/m vrijdag. Hieronder stelt zij zich aan 
ons voor. 
 
Mijn naam is Irene Grobben. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op 
woensdag t/m vrijdag juf van groep 1.   

Ik ben 30 jaar en woon in Nunspeet. Ik ben al enkele jaren 
werkzaam als leerkracht en doe dit met veel plezier. Ik zie het als 
een uitdaging dat ik kinderen mag ondersteunen in hun ontwikkeling.  

Ik heb erg veel zin om te beginnen en ik hoop dat ik een hele 
gezellige, fijne, leerzame tijd tegemoet ga met de kids van groep 1!  
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Festival 
Uitgeverij Malmberg heeft een online zomerboek met het thema Festival ontwikkeld, een 
cadeautje voor alle leerkrachten, ouders en kinderen om waardering uit te spreken voor 
hun inzet en flexibiliteit het afgelopen jaar.  
Het online zomerboek Festival is ontwikkeld voor kinderen die het leuk vinden om 
spelenderwijs extra te oefenen met leuke en leerzame opdrachten. Deze opdrachten 
komen uit een aantal methodes die Malmberg uitgeeft, waaronder ‘De wereld in 
getallen’,  de rekenmethode die wij op school gebruiken.  
Festival richt zich op de leerdoelen, voor de vakken Taal, Spelling, Rekenen, Lezen en 
Wereldoriëntatie, die tijdens het afgelopen schooljaar zijn aangeboden. 
Klik op de link voor de verschillende jaargroepen: www.malmberg.nl/festival 
 

Kennismaking nieuwe groep. 
Dinsdag 13 juli mogen alle kinderen na de pauze even in de volgende groep gaan kijken 
om kennis te maken met de juf of meester van volgend schooljaar. 
De kinderen van groep 4/5 gaan aanstaande vrijdag al kennis maken met juf 
Westerbroek omdat zij op de dinsdag niet werkt. 

 

Plusklas 
In voorgaande jaren hadden we binnen het CNS een school overstijgende plusklas voor 
meer-/ hoogbegaafde leerlingen. Sinds vorig schooljaar is dit gestopt en is er alleen een 
plusklas voor groep 8 op de Veluvine.  Ook op onze school zijn we sinds een aantal jaar 
gestart met een plusklas voor de groepen 5 t/m 8. In deze plusgroep is er o.a. aandacht 
voor het “Leren leren”, hogere denkorde opdrachten, mind-set en samenwerken.  
De aanmeldingsprocedure voor deze plusklas is dit jaar gewijzigd. Vanuit de 
groepsbespreking worden leerlingen gesignaleerd waar mogelijk sprake is van een 
leervoorsprong/ hoge begaafdheid. De scholen binnen de CNS maken sinds dit 
schooljaar gebruik van de vragen- en observatielijsten van SiDi PO. Dit is een digitaal 
gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor alle groepen van de basisschool. 
Het bevat instrumenten om ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen op te merken en in 
kaart te brengen. Naast de cognitieve kenmerken worden ook de 
persoonlijkheidskenmerken van de kinderen meegenomen.  
Per jaar wordt bekeken of een kind nog op zijn plek zit in de plusklas of dat er binnen de 
eigen groep genoeg uitdaging kan worden geboden.  De leerkracht heeft hierover 
contact met de plusklaskleerkracht en intern begeleider waarnaar de leerkracht in 
gesprek gaat met de leerling en ouders. 

 

Singout: 
Op de laatste schooldag (vrijdag 16 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met een 
sing-out op het schoolplein. We hebben dit bijzondere jaar opnieuw ervaren dat de Heer 
ons in alle omstandigheden heeft willen zegenen. Daarom willen we het schooljaar 
afsluiten met een sing-out, om samen Hem te loven en prijzen. We willen graag om 8.15 
uur beginnen. Als mooi weer is, wordt u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
Als u komt,neemt u dan zelf een stoel mee en wilt u kleinere broertjes en zusjes bij u 
houden en ze niet op de speeltoestellen laten spelen?  
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Rapporten 
Vandaag krijgt uw kind de observatiekaart of het rapport mee. 
Hebt u hier een dringende  vraag over dan kunt u contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind. Dit geldt voor groep 1 t/m 6. In groep 7 zijn de pré-adviezen gesprekken 
vorige week afgerond.   
 

Nieuws vanuit de ouderraad 
We hebben in de ouderraad afscheid genomen van Hellen Brugge. De afgelopen jaren 
konden we altijd een beroep op haar doen. Dankjewel Hellen voor alles wat je voor ons 
en de kinderen hebt gedaan! 

 
Marieke van Asselt gaat de ouderraad versterken. Hieronder stelt zij zich voor:   
 

Hallo ik ben Marieke van Asselt, mij is gevraagd om me even voor te stellen omdat ik 
vanaf aankomend schooljaar mag deelnemen in de OR. 
Ik ben getrouwd met Dries van Asselt en samen hebben we vier kinderen gekregen. 

Onze oudste dochter Iris zit op voortgezet onderwijs en onze andere 3 kinderen zitten op 
de Da Costaschool. Amber zit in groep 8, Lars in groep 6 en Daan is na de meivakantie 

in groep 1 gekomen. Daarna kwam er een oproep vanuit de OR. Het lijkt me erg leuk en 
gezellig om me in te zetten voor onze school. Op naar een gezellige en ondernemende 
tijd in de OR! 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Hieronder nogmaals het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. 
De schoolkalnder ontvangt u aan het begin van het schooljaar. 
  
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 
 
Vrije dagen: 
Verhuisdagen: 14 en 15 oktober 
Studiedagen: 28 september en 17 maart 
 
 

 De voorlopige opbrengst van de lopathon en de Mudraise 

(mudrace) voor IJM en het schoolplein is € 6000,00  
 

 De vakantie begint vrijdag 16 juli om 11.00 uur 
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We wensen u alvast een heel fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Da Costaschool 
 
Albert Magré 
directeur 
Da Costaschool Elspeet 

Agenda: 
 
13 juli: Schoonmaakavond (19.00-20.30uur) 
16 juli: Sing Out (vanaf 8.15 uur) 
16 juli: Laatste schooldag (tot 11.00 uur) 
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