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Belangrijke data in juli:

woensdag 3 juli: Musical groep 8!


donderdag 4 juli: facultatieve 10 minuten gesprekken



donderdag 11 juli: zomerfeest! Kinderen krijgen om 12 uur zomervakantie



vrijdag 12 juli t/m 23 augustus zomervakantie!

schoolfonds
Gedurende het schooljaar worden er vele activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden betaald uit het
schoolfonds. Dit jaar is de bijdrage 35 euro per leerling voor een heel schooljaar.
Om alle activiteiten doorgang te laten hebben, is uw bijdrage hard nodig. Tot op heden is nog maar voor een deel van de
leerlingen de bijdrage ontvangen en bij een lage bijdrage kunnen we helaas niet alle activiteiten die we voor de kinderen
willen organiseren, uitvoeren. En dat zou toch heel erg jammer zijn!
Wij vragen u vriendelijk om het bedrag over te maken op banknummer NL62INGB0002101961 t.n.v. Da Costaschoolschoolfonds, onder vermelding van de naam èn groep nummer van uw kind.
Het schoolfonds wordt beheerd door de penningmeester. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het
mailadres: e.dorr@proceon.nl
Nieuwe leerlingen
Op 29 juni zal Wieske bij ons op school in groep 1 komen, wij wensen haar een hele fijne tijd op de Da Costaschool!
Jarigen deze maand
1 juni: Angel (gr 8), Zhi Yong (gr 8), Brandon (gr 7)
3 juni: Joëll (gr 3)
4 juni: Tycho (gr 7)
14 juni: Marie Claire (gr 5)
15 juni: Joey (gr 6)
17 juni: Demy (gr 1)
21 juni: Michelle (gr 3)
25 juni: Juf Daisy
26 juni: Lucas (gr 6) en Meester Fred
28 juni: Efe (gr 5)
29 juni: Juf Joyce
Eindtoets groep 8
Zoals u op het nieuws wellicht had meegekregen had de score van de DIA wat voeten in de aarde, maar gelukkig is het
allemaal goed gekomen.
Wij als school hebben een prachtige score van 364,7 behaald. De norm lag voor onze school op 357,5. Wij zijn ontzettend
trots op onze leerlingen!
Uitstroom ziet er als volgt uit:
VWO: 27,3%
HAVO: 36,3%
VMBO: 36,3%
Formatie schooljaar 2019-2020
Op de studiedag van 4 juni hebben wij als team de formatie voor volgend jaar zo goed als rond gekregen. De groepen zijn
bekend en ook welke leerkrachten welke groep krijgen staat zo goed als vast. Omdat we te maken hebben met Stichting
Proceon, en nog niet op alle scholen duidelijk is hoe het plaatje er volgend jaar uit zit, communiceren wij de formatie op
15 juni aanstaande met u.
Gym
Meester Jordi is in de week van 24 juni op vakantie en daarom zullen de gymlessen in de gymzaal komen te vervallen.
Vakantierooster volgend schooljaar (2019-2020)
Vakantieperiode
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie (inclusief
koningsdag)
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

van….
Maandag 21 oktober 2019
Maandag 23 december
2019
Maandag 17 februari 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 20 april 2020

tot en met….
Vrijdag 25 oktober 2019
Vrijdag 3 januari 2020

Compensatiedagen
Maandag 28 oktober
Vrijdag 20 december

Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 13 april 2020
Dinsdag 5 mei 2020

Maandag 24 februari

Donderdag 21 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 6 juli 2020

Vrijdag 22 mei 2020
Dinsdag 2 juni (studiedag)
Vrijdag 14 augustus 2020

Namens het team, een hele fijne junimaand!
Birgit van der Wardt

Woensdag 3 juni
Vrijdag 3 juli

