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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 6 april 2018  

 

Vanuit de directie 
Het was fijn om met zoveel ouders, familie en bekenden van de kinderen gezamenlijk het 

Paasfeest te vieren. We kregen complimenten voor de muzikale keuze’s en de eigentijdse 

uitvoeringen van het thema ‘Samen op weg’ waarbij hoop op nieuw leven de leidraad vormde.  

Ik bedank op deze plek een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de 

viering! Ook als u een ander geluid wilt laten horen: weet dat u altijd welkom bent? 

In dit Schoolbord vindt u weer de nodige informatie over onze schoolorganisatie de komende 

weken. Daarnaast wil ik u graag laten weten dat we in ons team woensdag j.l. een analyse 

hebben gemaakt, oplossingen en dilemma’s hebben benoemd m.b.t. het thema ‘werkdruk’. 

Onder andere de stakingen van de afgelopen maanden hebben geleid tot een toezegging van 

het ministerie van OCW voor extra gelden. De komende weken gaan we verder puzzelen op 

voor ons werkbare praktische oplossingen om met minder werkdruk en nog meer werkplezier 

met passie en bezieling ons werk te doen, welke mindset dit van ons vraagt en het concrete 

budget zo aan te wenden dat we er ondersteuning door ervaren. Zodra er meer te vertellen is, 

hoort u dit van ons! Vriendelijke groet, Annemiek van Benthem 

  

Kind op maandag 
“Als ik het voor het zeggen had in deze wereld, hoe zou de wereld er dan uitzien?“ 

In de groepen lezen we de verhalen van de profeet Samuel en de koningen David en Saul.  

In deze verhalen staat steeds de vraag centraal: Wie is nu eigenlijk de baas?  

En als God het voor het zeggen heeft? Hoe zou onze wereld er dan uitzien?  

Zouden we gelukkig zijn met God als onze leider? Zou God gelukkig zijn met ons mensen? 

Wanneer is een koning een goede koning in de ogen van mensen, maar vooral in de ogen van 

God? Waren koningen als Saul, David en Salomo goede koningen? 

Rond Hemelvaart en Pinksteren verlaten we de verhalen van de koningen tijdelijk en vertellen 

we de kinderen over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal, waarin de heilige Geest 

bij de leerlingen komt. 

 

Nieuwe leerlingen 
Voor de meivakantie komen de volgende kinderen nieuw bij ons op school: Lonneke Janmaat 

(groep 1+2B) en Sam Dunn (1+2C). Van harte welkom en een goede tijd op de Da 

Costaschool gewenst! 

 

Toestemmingsformulier 

In verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) hebben we van alle ouders expliciete 

toestemming nodig als wij gegevens van de kinderen publiceren op onze website, in een 

informatieboekje, op facebook en ook in dit Schoolbord. Wij zoeken hiervoor naar, voor u en 

ons werkbare, oplossingen.  

Op dit moment richten wij onze vernieuwde website in. Mocht u het formulier met 

toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes van uw kind nog niet hebben ingeleverd, 

wilt u dit dan direct klaar leggen voor maandag a.s.?  
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Klankbordgroep PR & Communicatie 
Maandag 9 april is er om 19.30 uur de mogelijkheid om op school mee te denken over de 

keuze’s die wij (nog willen gaan) maken op het gebied van PR & Communicatie. 

Hebt u zich niet aangemeld? Geen enkel probleem u bent van harte welkom! 

 

Feestelijk huwelijk 
Op 10 april treedt Henriette Wisse-van Dijk in het huwelijk met André Roosma, eerst in het 

gemeentehuis van Soest, aansluitend ontvangen zij Gods Zegen in de Julianakerk.  

Wij zijn blij voor haar en vieren dit deze dag graag met hen mee.  

Dat betekent dat ons team dinsdag na schooltijd afwezig zal zijn. 

Wij wensen hen een hele mooie dag en veel geluk samen! 

  

Hallo allemaal 
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben juf Marit Koch, 24 jaar en ik woon 

in Amersfoort. Vanaf 16 april zal ik groep 1+2C alle dagen overnemen van juf 

Anouk, die van haar zwangerschapsverlof mag gaan genieten.  

In mijn vrije tijd sport ik graag; vooral tennis vind ik erg leuk om te doen.  

Ik heb er veel zin in om samen met de kinderen aan het werk te gaan en 

straks het schooljaar af te sluiten. Heeft u vragen aan me, loopt u gerust even 

binnen! 

Graag tot ziens! Juf Marit 

  

Paasactie en sponsorloop 20 april Roparun en Cool4ALS 
Afgelopen weken zijn we samen met de kinderen met veel enthousiasme van start gegaan met 

de voorbereidingen en sponsorwerving voor de sponsorloop op 20 april voor de Roparun 

(onderbouw) en DaCosta4ALS (bovenbouw). Tijdens de Paasdienst is er € 520,00 door u 

gedoneerd, waarvoor hartelijk dank! 

 

Graag delen we met u nog wat (praktische) informatie betreffende deze dag. 

De sponsorloop en Cool4ALS: 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gaan kleine rondes lopen van circa 300 meter. De 

kinderen in de bovenbouw lopen grotere rondjes van circa 550 meter en in de week 

voorafgaand aan de sponsorloop kunnen de kinderen van de bovenbouw starten met de actie 

Cool4ALS: zeven dagen koud afdouchen. 

  

Het programma van de ochtend van de sponsorloop: 

- 10.00 uur: vertrek vanaf de Da Costaschool naar de Engh (Prins Bernhardlaan);  

- 10.30 uur: warming up voor alle kinderen, onder professionele begeleiding; 

- 10.45 uur: start alle groepen. Groep 1 t/m 4 binnenbaan ca 300 meter, 5 t/m 8 

    buitenbaan, ca 550 meter; 

- 11.45 uur: einde, lopend terug naar school. 

  

Ophalen kinderen: 

De kinderen worden gewoon weer van school opgehaald, op de gebruikelijke tijdstippen 

(onderbouw 12.oo uur en bovenbouw 14.45 uur). 

  

Kleding: 

Doet u uw kinderen sportieve kleding en schoenen aan? Op school zullen ze allemaal het 

DaCosta shirt aankrijgen. 

  

Steunt u de actie en helpt u uw kinderen aan zoveel mogelijk sponsoren? De Oudercommissie 

heeft heel fijn ook aangegeven elk kind met 1 euro te sponsoren! 

U ben van harte welkom uw kinderen de 20e aan te moedigen tijdens deze stoere en sportieve 

prestatie op de Engh! 

  
Jochem Kooistra, hardloper team 026 (defensie) en vader van Sybren (gr 4) en Tjibbe (groep 

1/2a), Marike Dragt, moeder van Maxime (gr 5) en Feline (gr 8), Jennifer Woltjer, moeder van 

Liv (gr 7) en Lauren (gr 8). 
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Oudergesprekken groep 1 t/m groep 7 

Op woensdag 25 april is er weer de mogelijkheid voor een gesprek met de leerkracht. De 

leerkrachten nodigen ouders uit en u heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor een 

gesprek. Op maandag 16 april ontvangt uw kind een uitnodiging wanneer de leerkracht u wilt 

spreken en u kunt een inschrijfformulier halen bij de leerkracht voor een gesprek. 

Juf Anne is op 25 april afwezig. De gesprekken van groep 7 zijn op maandag 23 april.  

Vervangingen  
Juf Anouk is deze week vervangen door juf Edith en juf Ellen. Meester Jan een dag door juf 

Ria. Komende week is juf Inkie afwezig op woensdag vanwege nascholing. Wie haar vervangt 

hopen we nog te horen en dat geldt ook voor juf Anouk komende week. 

 

Uit de kinderraad 

U weet dat de kinderraad zich hard heeft gemaakt om een afvalvrije school te willen worden. 

En, het gaat erg goed, we produceren al veel minder afval samen! Het valt de kinderen op dat 

er soms nog wel traktaties zijn in plastic verpakkingen. Dan is ineens de prullenbak toch weer 

vol... we hopen dat u met ons mee wilt denken hoe dit anders kan, in het belang van onze 

planeet? 

 

Medezeggenschapsraad 
Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de 

oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn: Matthijs van den Berg, 035-5881697, 

Joris de Schepper, 035-7519586 en Bastiaan Assink, 06-20210610. De MR is ook via de email 

te bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

● Maandag 9 april: groep 4  - Jonge Dieren (Kinderboerderij) 

● Maandag 9 april: 19.30 uur klankbordavond PR met ouders 

● Donderdag 12 april: groep 7 en 8 - Wind in de Zeilen (op school) 

● Vrijdag 13 april: groep 5 t/m 8 - nameting Prima gr 5-8 

● Dinsdag 17 - donderdag 19 april: groep 8 - Citotoets 

● Vrijdag 20 april: gebedsgroep 

● Vrijdag 20 april sponsorloop op De Engh (11.00 - 11.45 uur) 

● Woensdag 25 april: oudergesprekken (op uitnodiging) 

● Donderdag 26 april: groep 7 - verkeersexamen praktijk 

● Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie 

● Dinsdag 15 mei: hoofdluiscontrole 

● Donderdag 17 mei: groep 8 - AV-dag 

● Vrijdag 18 mei: gebedsgroep 

● Vrijdag 18 mei: groep 5 en 6 - Orkestproject (op school) 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 20 april. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 

18 april. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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