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Beste ouders en verzorgers, 
 
Wat ontzettend jammer dat we de laatste twee weken te 
maken hebben met veel zieke collega’s die voor korte of 
langere tijd niet op school kunnen zijn. Gelukkig zijn de 
collega’s die met griep thuis zijn wel allemaal negatief 
getest, dus is het echt alleen de ‘normale’ griep en geen 
Corona, 
Het is vervelend voor de betrokken collega’s, voor de 
kinderen, maar ook voor u als ouders als u plotseling te 
horen krijgt dat uw kind een dag thuis moet blijven of 
zoals nu eerder vakantie krijgt. Weet dat we dit alleen 
doen als er echt geen andere mogelijkheden zijn. 
Ik hoop dat de meeste collega’s na de vakantie weer 
gezond en wel op school zijn. 
 
 

 
 
Studiedagen: 
In de schoolgids heeft u kunnen lezen dat we  de 
studiemomenten voor de leerkrachten uit de groepen 3 
t/m 8 nog moesten inplannen. Er zijn wat nieuwe data 
bekend:  

• Dinsdag 14 december studiemiddag alle 
groepen 

• Maandag 10 januari studiedag alle groepen    
 
Gezonde pauzehap en lunch: 
 
Het is goed om hier onze afspraken mbt het eten in de 
kleine en grote pauze weer eens te herhalen. 
We verwachten dat alle kinderen ontbeten hebben 
voordat ze naar school komen 
Kleine pauze in de ochtend:  
 
 
 

 
In deze pauze wordt er in alle groepen alleen maar fruit 
of groente gegeten en water gedronken. (Extra 
schoolfruit wanneer dit beschikbaar is).  
In de bovenbouwgroepen ( 6,7 en 8)  kan er eventueel 
naast het fruit ook een boterham gegeten worden. Deze 
kinderen zijn al groter en sommigen hebben niet genoeg 
aan alleen een stuk fruit. 
Als de kinderen gesport en/of gezwommen hebben 
mogen ze ook een extra boterham eten. 
Grote pauze:  
Een gezonde lunch  bestaat uit het liefst bruine 
boterhammen met korst! Het beleg is “vrij”. Maar zoet 
beleg is natuurlijk minder gezond. 
Tijdens de lunch mag er ook 1 pakje (sap) gedronken 
worden, heeft de leerling nog dorst, dan drinkt hij/zij 
water. Wanneer er weer schoolmelk beschikbaar is ( 
vanaf begin november), zal deze ook aangeboden 
worden. Het is dan wel of/of en niet en/en! Water mag 
natuurlijk onbeperkt. 
Voor de traktaties bij verjaardagen verwijs ik u naar de 
tekst in de schoolgids. 
 

 
 
 
De schoolapp: 
Onze Da Costa School-app is het eerste 
communicatiemiddel tussen school en ouders. U kunt 
dus niet zonder de app!! 
De app is nu gekoppeld aan ons leerling 
administratiesysteem. Dat betekent dat iedere ouder, 
zodra een kind bij ons is ingeschreven, een mail krijgt, 
waarin staat hoe u zich kunt aanmelden voor de app. 
Mocht dit niet goed werken, dan horen wij dat graag, 
zodat we kunnen proberen de problemen op te lossen. 
 
 
 
 
 
 
Squid game: 
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In de kranten en op de TV in de diverse journaals is er 
aandacht geweest voor de Netflix-serie Squid Game die 
door kinderen wordt nagespeeld. Ook wij hebben 
ondertussen die ervaring. Kinderen die spelen dat ze 
elkaar dood maken. U begrijpt dat wij dat niet goed 
vinden en kinderen die dit in de pauzes spelen zullen 
hierop worden aangesproken en bij herhaling zullen zij 
straf krijgen.  
Ik kan en wil me ook absoluut niet bemoeien met wat u 
thuis de kinderen op TV laat kijken, maar Squid Game is 
geen kinderserie. Netflix zelf geeft aan dat hij geschikt is 
voor 16 jaar en ouder, 
 
 

 
 
 
Kleutergroepen: 
Juf Judith is ziek en we verwachten dat zij na de vakantie 
nog niet op school zal zijn. 
Het is belangrijk dat de kleutergroepen zo goed mogelijk 
doordraaien en daarom hebben we voor na de vakantie 
voorlopig de volgende oplossing gevonden: 
Groep 1/2 a : Juf Merve ( ma,di,wo) en Juf Smeggy ( 
wo,do vrij) 
Groep 1/2 b: Juf Jeanine ( ma, di, wo) en juf Guz ( wo,do 
vrij) 
Groep 1/2 c:: Juf Yvette ( di,wo,do,vrij) en juf Smeggy ( 
ma, di, wo)  
Juf Liesbeth begint na de vakantie ook weer met een 
paar dagen een aantal uur te werken. 
 
Kalender: 
18-22 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Studiemiddag 

kleuterleerkrachten 
3 november Aladdin voor groep 5 
4 november Divali 
23 november LOL-gesprekken 
25 november Studiemiddag 

kleuterleerkrachten 
 
 
Vriendelijke groet, Pia Poot. 
 

 


