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Nieuw Schoolgebouw 
Na de herfstvakantie hopen we onze intrek te 
nemen in ons nieuwe schoolgebouw. 
Het gebouw zal in week 40 of 41 worden 
opgeleverd en is dan klaar.  
Helaas is dan het schoolplein met de speeltoestellen  en de bijbehorende tuin nog niet 
geheel klaar. Dat zal nog naar verwachting duren tot half november voordat het geheel af 
is.  
Met de gemeente is afgesproken dat we het doodlopende stuk Vierhouterweg in de 
tussentijd gebruiken als schoolplein. Dit gedeelte zal in schooltijden dan ook worden 
afgezet. En verkeer mag er dan niet komen. 
Dit betekent dat de kinderen op 14 en 15 oktober vrij zijn. Op deze dagen vindt de 
verhuizing plaats en wordt de school ingericht. We hopen dan ook het nieuwe meubilair 
te ontvangen. 
We hopen begin januari 2022 de officiële opening te kunnen verrichten er zal dan een 
gezellige dag voor de kinderen, een officiële opening en een open uur voor omwonenden 
en belangstellenden worden georganiseerd. 
 
Na de herfstvakantie willen we u als ouders in de gelegenheid stellen om alvast een kijkje 
te komen nemen. U wordt uitgenodigd om op 
dinsdag 2 november en/of woensdag 3 november na 
schooltijd het nieuwe gebouw van binnen te 
bewonderen. U wordt via de parro-app verder op de 
hoogte gehouden. 
 
Tafeltjes en stoeltjes te koop: 
In het nieuwe gebouw krijgen we ook nieuw 
meubilair. De oude tafeltjes en stoeltjes zijn te koop 
voor een klein bedrag. 
Als u een setje wilt hebben laat u het dan weten 
voor 1 oktober?  
 
Een week voor de herfstvakantie hebben we een aantal ouders nodig voor hand en span 
diensten (het in elkaar zetten van kastjes e.d.).  
Een oproep zal ook via de parro-app plaatsvinden. 
 
 

Nieuwsbrief 1      16 september 2021 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

mailto:dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl


Vierhouterweg 16, 8075BJ Elspeet, tel.: 0577-491236,  email: dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl 

 

 
 

Fiets en lichtcontrole 
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen  
weer in het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het  
donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht 
is? Daarom doen wij mee met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie. 
Op maandag 11 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsen- 
makers de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede 
fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen 

dat uw kind die dag met een ‘goede’ fiets naar school komt?. U bent daar als ouder voor 
verantwoordelijk. Natuurlijk krijgen alle kinderen een presentje.  
Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd! 

 

Mededelingen 

 De fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Wilt u in ieder geval op 
deze dagen uw kind(eren) fruit meegeven? 

 

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

 

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

Kinderboekenweek/ maand 
Van 6  tot en met 17 oktober is de 
Kinderboekenweek. Het is altijd goed om extra 
aandacht aan lezen en natuurlijk aan boeken te 
besteden. In oktober is ook de Christelijke 
boekenmaand. 
 
Op school zullen we er mee bezig zijn. U thuis 
ook? 
 
Het thema van dit jaar is: “wat wil je worden?” 

 

Studiedag 

Op dinsdag 28 september is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
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Week tegen het pesten 
Ook dit jaar besteden we aandacht aan ‘De week tegen het pesten’ Deze wordt  
gehouden van 27 september t/m 1 oktober 2021.  
Dit jaar is het motto: Buitensluiten? Uitgesloten!  
Samen wilen een een groepsklimaat creëren waar iedereen erbij hoort, 
een plek heeft en zichzelf kan zijn. Buitensluiten hoort daar niet bij! 
Meer informatie kunt u vinden op www.weektegenhetpesten.nl. 

 

Welkom 

Na de zomervakantie zijn Malou Dijkgraaf, Jari Vermeulen en Esmee van der Zande 
gestart in groep 1.  We wensen hen een fijne tijd bij ons op school. 

 

Schooltijden 
Na de herfstvakantie zijn de schooltijden van 8.30 uur - 14.30 uur 
woensdagmorgen : 08.30 u. - 12.15 u. 
op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij 
groep 1 en 2  : maandag en vrijdagmiddag vrij  (12.00 uur) 
groep 3 en 4  : vrijdagmiddag vrij (12.00 uur) 

 

 

Even voorstellen: 
 
Onze stagiaires willen zich graag voorstellen: 
 
Geachte ouders, 
Graag wil ik mij langs deze weg aan u voorstellen: 
Ik ben Johannes Pol, 18 jaar oud en woonachtig in Vaassen.  
Momenteel studeer ik als tweedejaarsstudent aan de pabo van 
hogeschool Viaa in Zwolle. 
In mijn opleiding is het de bedoeling dat ik praktijk ervaring op 
doe en daarom mag ik nu stagelopen bij uw kind op maandag 
en dinsdag in groep 7/8. Waarschijnlijk zult u mij wel een keer 
herkennen op het plein.  
Ik heb er veel zin in om de komende periode in Elspeet veel te 
leren.  
 
Ik hoop u snel te ontmoeten!   
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Schoolontbijt 
Over enkele weken start Het Nationaal Schoolontbijt!   
We houden als school op woensdag 3 november het 
schoolontbijt. 
Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een tas 
meegeven.  
Op www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie. 

 

 
Zending 

Elke maandagmorgen is er gelegenheid om geld mee te brengen voor de zending, elke 
keer voor een ander doel. Deze keer kwam er een idee van een jonge leerling van onze 
school om geld te gaan sparen voor Afghanistan. We hebben contact gezocht met 
stichting Gave. Deze stichting probeert landelijk zoveel mogelijk kinderclubs op te zetten 
bij de vele AZC' s die er zijn. Hier worden nu ook veel kinderen uit Afghanistan 
opgevangen. Op de kinderclub wordt uit de bijbel verteld, er wordt gezongen, muziek 
gemaakt en ze doen spelletjes met elkaar. Ze hebben geld nodig voor de aanschaf van 
kindermateriaal, bijbels en materiaal om te knutselen. Wilt u er aan denken om op 
maandag een klein geldbedrag mee te geven? Wij merken het zelf bijna niet als we elke 
week iets geven en voor deze kinderen maakt het een groot verschil. Van harte 
aanbevolen. 

Vorig schooljaar kwam een ouder met het idee om digitaal te gaan inzamelen omdat er in 
deze tijd weinig kleingeld meer in huis is, en het vaak vergeten wordt om mee te geven. 
Daarom gaan we het dit schooljaar zo proberen: er is een QR-code bijgevoegd. Dus u kan 
kiezen! We blijven ook elke maandag het geld inzamelen om de kinderen er ook bij 
betrokken te houden. 1x per maand zullen we de QR-code delen zodat u ook op deze 
manier een bedrag kunt geven. 

Scan de QR-code om te betalen voor zendingsgeld.  
Gebruik de Camera App op je telefoon.  

 

 

 

  
Agenda: 

 
28 september:  studiedag (kinderen vrij) 
4 oktober:  dierendag 
11 oktober:  fiets en licht controle 
14 en 15 oktober   verhuisdagen (kinderen vrij) 
18-22 oktober:  herfstvakantie 
27 oktober:   luiscontrole 
3 november:   dankdag / schoolontbijt 
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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Luiscontrole 
Gelukkig mag er weer luiscontrole plaatsvinden op school. We hebben dit afgelopen 
maandag weer opgepakt. Vanaf nu is er dus weer elke woensdag na een vakantie 
luiscontrole.  
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Lege flessenactie 

 

Onze school is bijna klaar. 

We gaan de komende tijd werken aan het schoolplein 

Daarbij willen we natuurlijk ook mooie speeltoestellen 

Daarvoor willen we gaan sparen! 

U kunt nog steeds uw lege flessen bij de Plus doneren voor 

school. Er is al een mooi bedrag mee opgehaald  

maar er kan nog meer bij.  

 

 

 

Spaart u lege flessen met ons mee? 

Dank U wel! 
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