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U leest alweer de laatste nieuwsbrief  

van 2021. We wensen u hierbij  

gezegende Kerstdagen en een  

voorspoedig 2022! 

 

 

Opening nieuwe school 
De opening van de school wordt i.v.m. de Corona omstandigheiden uitgesteld tot in het 
voorjaar. Er wordt nog gezocht naar een passende datum. 

 

 

Nieuwsbrief 5      22 december 2021 

september 2021 Beste ouder(s), verzorger(s),  

mailto:dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-YT_8OHQAhVFfRoKHazcBVwQjRwIBw&url=http://mijnvriendenenik.com/site/blogs/61&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNFCq1RbhVndXSPt7dfbVMMrJCDceg&ust=1481193215241460


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

Communicatie 

Ziekmeldingen werden in het verleden telefonisch doorgegeven. Dat mag u blijven doen, 
maar u mag ook betrokken leerkracht ‘s morgensvroeg een parro-appje sturen. 
De werktijden van het personeel zijn van 8.00 uur t/m 17.00uur. We willen u vragen hier 
rekening mee te houden. Indien u ’s avonds of in het weekend een appje of mailtje 
stuurt, kan het zijn dat u de volgende werkdag daar pas antwoord op krijgt. Voor echt 
dringende zaken en corona meldingen kunt u ons altijd bereiken. 
 

Inschrijfavond/ open morgen 
Maandag 31 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op veel 
inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te 
sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?  
 
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven” (tussen 
9 en half 12) Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2022-2022 (of eerder) 4 jaar 
worden. Dus als uw kind vóór juni 2018 is geboren, willen wij u verzoeken uw kind al op 
31 januari aan te melden, zodat wij weten hoeveel kleuters er zullen instromen in de loop 
van het jaar.  
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het Burger Service 
Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te maken. 

 

Na de Kerstvakantie…. 
Laten we hopen en bidden dat we maandag 10 januari de kinderen weer op school kunnen 
ontmoeten en dat er gewoon onderwijs gegeven kan worden.  
In de eerste week van januari zal de regering bekend maken of de lockdown voor het 
onderwijs doorgaat of dat de kinderen weer naar school mogen. We houden u hiervan op 
de hoogte in de laatste week van de Kerstvakantie. 
 

Welkom Levi en Elle 
Levi Mulder en Elle Mulder starten na de kerstvakantie in groep 1. We hopen dat jullie snel 
zullen wennen. We wensen jullie veel plezier bij ons op school! 
 

Herbestrating Vierhouterweg (bericht van de gemeente) 
 
Op maandag 29 november 2021 is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de 
Vierhouterweg.  
De werkzaamheden lopen uit door onder andere herstelwerkzaamheden, 
weersomstandigheden en de afstemming op de wegwerkzaamheden in Vierhouten. 
De werkzaamheden van de volgende fase worden gestart op maandag 17 januari 2022 en 
duren tot en met vrijdag 4 februari 2022. 
Tijdens de werkzaamheden van fase 2 wordt een omleidingsroute ingesteld via de 
Apeldoornseweg en Gerstweg. 
 

Zending 
In de nieuwsbrief van september stond een stukje over ons zendingsproject. In de 
afgelopen maanden is er erg weinig zendingsgeld binnen gekomen. Daarom willen de 
zending nogmaals onder uw aandacht brengen.  
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We sparen voor 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.  
U kunt ook via een QR-code geld overmaken. 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 uw telefoon.  

 

Snertactie: 

De snertactie heeft ongeveer €1200,- opgeleverd. 
We willen iedereen bedanken die ons daarbij heeft geholpen! Vooral ook Hanny en Royal 
Foods voor het maken van de snert! 
 
Op het plein hebben we al heel wat speeltoestellen kunnen realiseren. Om het helemaal 
af te maken wordt er binnenkort begonnen met het aanleggen van het groen, 
prullenbakken ed. Hier is nog wel wat geld voor nodig. Via enkele bedrijven hebben we al 
wat zaken gesponsord gekregen. (waaronder het schuurtje, later meer hierover)  
Mocht uw bedrijf (of het bedrijf waar je werkt) ook wat willen sponsoren? We horen het 
graag! U kunt ons altijd aanspreken. 
 
groeten van de Ouderraad. 
Gerrit de Bruin, Helga Haverkamp, Marianne de Bruin, Marieke van Asselt, Dico Mulder en 
Karel van Bronswijk 

 

 

Agenda: 
27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie 
11 januari:   MR vergadering 
12 januari:    Luiscontrole (onder voorbehoud) 
14 januari:   Schoonmaak (bovenbouw, onder voorbehoud) 
17-21 januari:   Week van gebed 
31 januari:   Aanmeldavond  
 

Met vriendelijke groet: 

Personeel Da Costaschool 

Elspeet 
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