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Belangrijke data in maart
16 maart: start Project “Afval”
25 maart: Project afsluiting
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10 minuten gesprekken
Op dinsdag 25 februari vinden de 10 minuten gesprekken weer plaats voor de groep 1 t/m 7. Tijdens dit gesprek staat de
ontwikkeling van uw kind centraal.
In tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde berichten hierover willen enkele leerkrachten, gezien de
groepsgroottes, de gesprekken over meerdere dagen verspreiden. Op deze manier heeft u ook meer keuze. Dinsdag 25
februari willen we wel in het teken stellen van de ‘broertjes-zusjes’. Ouders met meerdere kinderen op onze school
krijgen tot woensdag 5 februari de tijd om zich in te schrijven via de Parro app. Daarna gaat de inschrijving voor
iedereen open.
Flessenactie
Eind vorige maand maakten wij ons goede doel bekend: Edukans! Geld inzamelen door middel van flessen sparen bleek een
razend succes! Inmiddels zijn er al 856 lege flessen opgehaald, een aantal waarop we trots kunnen zijn. Tot aanstaande
woensdag kunnen de flessen nog worden ingeleverd (zullen we de 1000 gaan halen?).
Nieuwe collega’s
De ouders van groep 1/2 zijn al op de hoogte maar we willen het nu ook officieel aan alle ouders bekend maken!
Na de zomer zijn we gestart met één gecombineerde groep 1/2, omdat het aantal kleuters toen niet voldoende was om
met twee kleutergroepen te kunnen starten. Gelukkig steeg het aantal aanmeldingen gestaag waardoor we aan zagen
komen dat we rond de voorjaarsvakantie weer twee kleutergroepen zouden kunnen gaan draaien.
We zijn erg blij (zeker in deze tijden van krapte op de onderwijsmarkt) te kunnen melden dat we twee nieuwe collega’s
aan u voor kunnen stellen die na de voorjaarsvakantie onze nieuwe instroomgroep jongste kleuters gaan draaien.
Op de maandag en vrijdag zal juf Sabine van Hest de groep leiden en op de dinsdag tot en met donderdag staat juf
Mirella Nanninga voor de groep.
Hieronder stellen zij zich graag aan jullie voor:
Hallo, ik ben juf Sabine. Binnenkort ben ik twee dagen per week te vinden bij de kleutergroepen op de Da Costaschool. Ik
heb er enorm veel zin in.
Na jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt te hebben op de afdeling personeelszaken, bij o.a. IKEA en Artsen zonder
Grenzen, heb ik in 2018 de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Naast mijn werk verzorgde ik namelijk al reeds
geruime tijd “English immersion classes” voor kinderen in de basisschool leeftijd. Ik deed dit zowel als vakdocent op
verschillende basisscholen als particulier. Deze lessen werden volledig in het Engels gegeven. De
meeste kinderen wisten dan ook helemaal niet dat ik ook gewoon Nederlands sprak.
Ik ben afgestudeerd in de Engelse taal- en letterkunde aan de University of Queensland in
Brisbane, Australië. Daarnaast woonde ons gezin vele jaren in Durham, North Carolina in de
Verenigde Staten. Hier was ik Assistant Media Studies in de schoolbibliotheek op de basisschool
van mijn kinderen. Dat vond ik superleuk.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het tuinieren of bakken/koken en ik hou erg van lezen.
Tot gauw!
Mijn naam is Mirella Nanninga, samen met mijn man en 3 dochters (17, 15 en 12 jaar) woon ik in Hilversum. Ik werk nu nog
tot de voorjaarsvakantie op Internationale Taal School de Globe in Bussum. Ik heb daar afgelopen 2,5 jaar
onderwijsondersteuning gegeven in de midden/bovenbouw aan nieuwkomers. Dat zijn kinderen die nieuw zijn Nederland en
onze taal en gewoonten nog moeten leren.
Ik heb heel veel zin in de nieuwe uitdaging om samen met Sabine de instroomgroep op te starten. Hierbij komt mijn wens
uit om te werken in de onderbouw, met de kleinste kinderen die hun weg op school nog
moeten vinden.
Contact met de ouders vind ik daarbij heel belangrijk. Ik weet zelf nog heel goed het
moment dat ik mijn dochters de eerste dag naar school bracht. Je wilt dan graag weten hoe
het met ze gaat. Ik kijk er naar uit om ouders en kinderen te ontmoeten en te gaan werken
op de Da Costaschool.
Tot snel!
Jarigen deze maand
1 februari: Noah (groep 8) en juf Andrea
4 februari: Bodi (groep 1)
6 februari: Kaj (groep 4)
10 februari: Angel (groep 6)
12 februari: Robin (groep 1)
15 februari: Juf Saskia
18 februari: Shailyn (groep 4)
20 februari: Skye (groep 1)
21 februari: Viënna (groep 5)
24 februari: Isa (groep 2) en juf Conny
27 februari: Tobias (groep 1)

Nieuwe leerlingen deze maand
Deze maand start Robin in groep 1. Welkom bij ons op school en een heel fijne basisschooltijd gewenst!
Namens het team,
Fred Butje en Birgit van der Wardt

