
  

 
 

 
 

  

 

 

 

           24 juni 2022 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Singout: 
Op de laatste schooldag (vrijdag 8 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met een sing-
out op het schoolplein. We hebben dit 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 8.30 uur beginnen. U bent 
van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn. Wilt u zelf een (klap)stoeltje meenemen.We 
sluiten de school om 12.00 uur!  
 

Kijken in de volgende groep. 
Op dinsdagmorgen 5 juli gaan alle groepen een kijkje nemen in hun nieuwe groep.  
Dit zal gebeuren na de pauze! 
 

Voorstelling musical groep 8 
Maandag 27 juni, 12.45 uur gaan groep 1 en 2 , de musical van groep 8 bekijken. Donderdag 
30 juni, 12.30 uur wordt de musical opgevoerd voor de groepen 3, 4 en 7 en familieleden. Op 
vrijdag 1 juli wordt hij nog gespeeld voor 5/6 en familieleden. Op donderdag en vrijdag zijn 
naast familiededen ook oud leerlingen welkom. Wel graag inschrijven via leerlingen van groep 
8 of juf Annewil vd Broek. 
 

Groep 8 verlaat Da Costaschool met spetterende opvoering van musical. 
Op maandag 4 juli neemt groep 8 afscheid. ’s Avonds zal er de spetterende musical  
“Het goud van eiland Albatros”, worden opgevoerd. Veel succes!!  Aansluitend is de 
afscheidsavond. We wensen jullie alvast een fijne vakantie en een goede tijd toe op het 
voortgezet onderwijs en kom nog eens langs! Het ga jullie goed en we willen jullie Gods zegen 
meegeven voor de toekomst!! 
 

Vossenjacht  

Op donderdag 7 juli willen we een vossenjacht organiseren met de kinderen van groep 8. Voor 
de kleutergroepen hebben we begeleiding van ouders nodig. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht(en) van uw kind. De onderbouw vertrekt tussen 9.00 uur en 9.15 uur. Het duurt 
ongeveer 3 kwartier. 
 

Nieuwe leerlingen 
De afgelopen periode mochten we Aleksander Dobroc, Kas Hop, Fébe Timmer, Nine vd Berg 
en Bram Descendre op school verwelkomen. 
We willen hen een fijne tijd bij ons op school toewensen!   



 

Schoonmaak speelgoed 
Vanaf deze vrijdag zal er dagelijks speelgoed bij groep 1 en 2 klaar staan wat thuis schoon 
gemaakt mag worden. Het is de bedoeling dat alle ouders wat meenemen. Willen ouders die 
niet op de schoonmaakavond komen een keer wat extra meenemen? En wilt u het ná de 
schoonmaakavond weer terug brengen? Dan kunnen we het weer in de schone kasten 
opbergen en staat het tijdens de schoonmaakavond niet in de weg.  
 

Kinderen vrij 
Maandag 4 juli zijn alle kinderen vrij. Deze dag bereiden de leerkrachten zich voor op het 
komende schooljaar 
 

Schoonmaakavond / klussen          

 
Volgende week donderdag 30 juni willen we weer graag met behulp van ouders de school 
schoonmaken. We willen op deze avond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur de school eens 
extra goed schoonmaken. Voor kleine klusjes in en om school zoeken we ook 
nog hulp. 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. 
dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl           
Neemt u dan ook een emmer, een doekje en eventueel een stofzuiger of waterkoker mee? 
Omdat we nu veel ramen hebben is een trekker en zeem ook handig. 
 

Vakantierooster Schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie:   24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie:   26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasvakantie:   7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie:   24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsvakantie: 18 en 19 mei 2023  
Pinkstervakantie:  29 mei 2023 
Zomervakantie:  10 juli t/m 19 augustus 2023 
 
De teamstudie(mid)dagen voor volgend schooljaar zijn:  
woensdag 12 oktober 2022 (hele dag), dinsdagmiddag 15 november 2022, woensdag 22 
februari 2023, en dinsdag 11 april en dinsdagmiddag 18 april 2023 en maandag 3 juli 2023 
(hele dag) De kinderen zijn dan vrij. 
 

Bericht uit de (medezeggenschapsraad) MR: 

Namens de ouders nemen wij, Evita Mulder en Arnyta Vlijm, deel aan de MR. Wij doen dit om 
de stem van de ouders te vertegenwoordigen. Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten 
horen. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op 
iedereen betrekking kunnen hebben. De MR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, 
waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school 
bestaat uit 2 leerkrachten (Sieto van Keulen en Jeanet Smit)  
en 2 ouders (Evita Mulder en Arnyta Vlijm).  
Wat doet de MR? 
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. 
Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook 
het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken.  
Mocht u als ouder vragen of ideeën hebben over het schoolbeleid, laat het ons weten. U kunt 
ons mailen. Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. 
evitamulder@gmail.com          arnyta@hotmail.com      
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Bericht van de Ouderraad 

Vacature 
Er komt weer een vacature in de Ouderraad. Lijkt u het leuk om de Or te versterken? Je kan 
je aanmelden bij iemand van de Ouderraad (Dico Mulder, Gerrit de Bruin, Helga Haverkamp, 
Karel van Bronswijk of Marieke van Asselt.) 
 
 

Vrijwilligersavond 
Op vrijdagavond 16 september willen we als OR een vrijwilligersavond organiseren. Het 
afgelopen jaar hebben we vaak een beroep op jullie kunnen doen. Daar willen we jullie graag 
voor bedanken.  
Eind augustus krijgt u meer informatie. (Precieze tijden) U kunt zich aanmelden tot 1 
september bij Gerrit de Bruin: 01gerritdebruin@gmail.com 

 
 
Ik eindig met een gedicht van Chris Lindhout uit de bundel “Even stil staan”: 
 

Bedankt bedankt collega voor dat ene woord 
waardoor ik, na die waardeloze dag, 

even moest glimlachen en  
de betrekkelijkheid weer zag. 

 
Bedankt hulpmoeder voor die hand, 

die medelevend door jou op mij schouder werd gelegd. 
Een klein gebaar slechts  

waar zoveel mee werd gezegd. 
 

Bedankt hoor kind voor alles 
wat ik van je onbezorgdheid heb geleerd. 

’t Vertrouwen dat je in me had,  
in me bleef houden, ook al deed ik veel verkeerd. 

 
Bedankt o Heer voor al die mensen  
die U zo maar meegaf op mijn pad. 

Bedankt o Heer.  
Ik heb zo veel aan ze gehad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Da Costaschool 
Albert Magré 
 

Agenda 
 
 
28 juni: Observatielijst/rapport mee 

30 juni: Schoonmaakavond 
4 juli: Kinderen vrij 
4 juli: Afscheid groep 8 
5 juli: Kijken in nieuwe klas 
7 juli: Vossenjacht 
8 juli: Sing out,  
8 juli: Kinderen om 12.00uur vrij 
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