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Nieuw Schoolgebouw 

 
Na de herfstvakantie gaan we ons intrek nemen in ons 
nieuwe schoolgebouw. 
Het gebouw is woensdag jl. opgeleverd en is klaar voor 
gebruik. Deze week zullen er nog diverse 
werkzaamheden plaatsvinden om alle opleverpunten af 
te ronden. 
 
De verhuizing heeft vorige week plaatsgevonden en 
deze week zal het nieuwe meubilair worden geplaatst 
en de ruimtes worden ingericht. 
 

 
Het oude 
meubilair 
is vrijdag in een grote vrachtwagen 
meegenomen door GAIN. Naar verwachting 
gaan deze meubels naar een school in Luik. 
(i.v.m. overstromingsschade aldaar) 
 
 
 

Helaas is na de vakantie 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.  
 
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. 
 
Maandag 25 oktober beginnen we om half negen.. 
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Personeel 
 Vanaf de herfstvakantie gaat Hesther Mulder met zwangerschapsverlof. 

Op maandagochtend en dinsdag staat Marlene Tessemaker voor de groep. Marlene 
heeft al een aantal dagen meegelopen en de kinderen kennen haar intussen. 
Maandagmiddag neemt Roline Dooijeweerd de werkzaamheden in de plusklas op 
zich. 

 Intussen is Mayke de Ruiter (onderwijsassistente) weer begonnen met werken. Haar 
zwangerschapsverlof zit er op. Zij verricht o.a. werkzaamheden in groep 5/6 en 
7/8. 
 

Welkom.  

Hierbij heten we Madée van Lohuizen in groep 1 en Naomi Smit in groep 2 van harte 
welkom bij ons op school. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen 
dat jullie snel zullen wennen. 
 
 

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. 

 
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) 

 

Binnenbrengen kleuters 

Nu de meeste coronamaatregelen niet meer gelden, mogen de ouders van groep 1 en 2 
vanaf vrijdag 22 oktober hun kind op maandagochtend en op vrijdagochtend in de groep 
naar binnen brengen. (aanstaande maandag dus nog niet) 
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Agenda: 
18-22 oktober:  herfstvakantie 
27 oktober:   luiscontrole 
3 november:   dankdag / schoolontbijt 
 
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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