
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3       21 oktober 2022 

 
Geachte ouder(s), 
 

Een kwart van het schooljaar zit er al weer bijna op. Een schooljaar bestaat uit 40 

schoolweken en daarvan hebben we er al weer 9 opzitten. Er is hard gewerkt door de 

kinderen en ze hebben de komende vakantie dan ook van harte verdiend.  

 
Hieronder staan een paar mededelingen: 
 

Licht van de Wereld 
Zondag 31 oktober wordt er binnen veel gezinnen halloween gevierd.  
 

Wat is halloween: 

Halloween is een verbastering van het Engelse 'All- 

Hallow- Even', dat Allerheiligenavond betekent. Op 

deze avond dachten de mensen vroeger aan alle 

doden. 

Wat houdt deze avond nu in? Halloween is 

tegenwoordig vooral een griezelig kinderfeest. 

Kinderen gaan zich verkleden als iets engs en bellen 

of kloppen aan bij de huizen in de buurt als het donker 

wordt. De oorsprong van dit feest is vol duisterenis, 

dood en angst. 

 

Onze God daarentegen is een God van Leven, van Licht  

en bij Hem is Liefde en Vreugde. 

  

Vandaag krijgt het oudste kind van elk gezin een pakketje met daarin een Lichtslinger 

en kaartje met uitleg waarin we willen refereren dat Jezus het Licht van de wereld is. 

We hopen dat de slinger een mooi plekje mag krijgen bij u in huis. 

 
  



 

Schoolontbijt 

Woensdag 9 november houden we op school het schoolontbijt.   

Wilt u uw kind een (niet breekbaar) bordje, bestek en een beker 

in een tas meegeven.  

 

Op www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie  

  

Bijlage 
2 bijlages bij deze nieuwsbrief: 

De eerste gaat ove de Brussengroep. Dit zijn bijeenkomsten voor jonge 

mantelzorgers (7-12 jaar). Mocht uw kind of een kind die u kent hier mee te maken 

hebben brengt u het dan bij hen onder de aandacht? 

De tweede gaat over de training “Alles is anders”, speciaal voor kinderen van 6 – 12 

jaar die te maken hebben met een scheiding. 

 

Nieuwe leerling in groep 1/2a: 
Na de herfstvakantie komt Fleur Noorderijk bij ons op school!  

We wensen haar veel plezier in groep 1/2a! 

 

Zendingsgeld 
We merken al langere tijd dat het zendingsgeld, wat op maandag opgehaald wordt, 

steeds minder wordt. We hebben geïnformeerd bij andere scholen hoe zij daar mee 

omgaan. 

Wij hebben het volgende besloten: 

Na de herfstvakantie halen we op maandag geen zendingsgeld meer op. We gaan in 

plaats daarvan 3 of 4x per jaar op 1 moment geld inzamelen voor een goed doel. De 

eerste keer doen we dit met de kerstviering. 

 

Dankdag 
Woensdag 2 november vieren we dankdag. We zijn op school al met de 

voorbereidingen bezig. We vieren dit 's morgens met alle kinderen op school. 

's Middags is er om 15.00 uur een kerkdienst in het Kulturhus, deze dienst wordt 

verzorgd vanuit de Kapel Staverden. Aan deze dienst werken veel kinderen van onze 

school mee, ook zingen we daar veel liedjes die we op school geleerd hebben, samen 

op het podium of tijdens de dienst. 

Rond bid- en dankdag zamelen we altijd spullen in voor de voedselbank, dit jaar voor 

de voedselbank in Nunspeet, dit wordt door de diaconie van de Kapel georganiseerd. 

De volgende artikelen kunnen meegebracht worden, dit mag op maandag, dinsdag of 

woensdag na de herfstvakantie op school of s middags meebrengen naar het 

Kulturhus. 

Dit willen ze graag hebben: houdbare melk, rol beschuit, crackers, muesli, hagelslag 

of jam. Van harte aanbevolen! 

 

 

http://www.schoolontbijt.nl/


 

 

Studiemiddag 
Op dinsdagmiddag 15 november heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn 

dan die middag vrij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het personeel en de gebedsgroep 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Elspeet 

 

Agenda:  
 
24-28 oktober  Herfstvakantie 
2 november:  Dankdag 
2 november:   Luiscontrole 
9 november:  Schoolontbijt 
10 november: Spreekuur groep 1 t/m 4 
15 november: Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij) 
23 november: Pré-advies groep 8 
 


