
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 18 mei 2018  

 

Vanuit de directie 
Het was fijn om veel kinderen en ouders deze week weer uitgerust en vrolijk terug te zien op 

school. We gaan de laatste weken alweer in, een periode met veel extraatjes in de 

schoolorganisatie en de nodige voorbereidingen voor volgend jaar. Zo gaan wij straks afscheid 

nemen van groep 8 en kijken naar hun musical, is er Avondvierdaagse, sportdag en een 

schoolbrede feestdag... fijn dat zoveel van u ons daarbij helpen.  

Omdat volgende week de nieuwe privacy-wet AVG in werking treedt, hebben wij ons 

communicatiebeleid stevig onder de loep genomen. Van bijna alle ouders zijn 

toestemmingsverklaringen verwerkt; hier anticiperen wij op. In deze nieuwsbrief zult u om die 

reden ook geen achternamen meer aantreffen, een enkeling uitgezonderd die hier zelf voor 

kiest. 

Het team vergadert komende week onder andere over de formatie voor volgend jaar en over 

de gelden die we extra ontvangen om tegemoet te komen aan vermindering van werkdruk. 

Maar ook over het verbeteren van ons bewegingsonderwijs en een nieuwe methode voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Twee leerkrachten hebben verzocht iets minder te willen gaan werken volgend jaar en we gaan 

afscheid nemen van juf Joke en meester Rob, omdat zij met pensioen gaan. Dat betekent dat 

wij nieuwe leerkrachten aan het werven zijn en dat we u nog even in spanning houden met 

betrekking tot het plaatje voor volgend jaar. Een hele uitdaging in een fijne zomerse periode! 

Ik wens u een goed pinksterweekend, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen 

verkennen is: Altijd hetzelfde liedje? 

Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die 

gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar 

ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan 

echt altijd hetzelfde liedje? In de bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt een 

gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het 

paleis. Later, als David de reus Goliat verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. 

De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon 

terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje? We zien dat dat niet het geval is omdat 

Jezus ons laat zien dat het anders kan. 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze maand komt er nog een nieuwe leerling bij ons op school. Kirsten komt in groep 1+2c. 

Welkom op de Da Costaschool en een hele goede tijd gewenst! 

 

Vervangingen  
Juf Ria zal juf Lisette in groep 3 vervangen volgende week maandag en dinsdag omdat zij een 

mediasche ingreep moet ondergaan. Juf Marijke wordt donderdag en vrijdag in groep 8 

vervangen door een andere invalleerkracht. 
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Vertrouwenspersoon 
Meester Jan is de nieuwe vertrouwenspersoon op school. Hij is primair aanspreekpersoon voor 

kinderen en leerkrachten, maar eventueel ook voor ouders. In de informatiebrochure voor 

volgend schooljaar zullen we hierover iets meer vertellen. 
 

Facebook en website 
Vanwege het feit dat ongeveer de helft van alle ouders heeft aangegeven geen foto’s van hun 

kind op facebook te willen zien, stoppen wij met het gebruik van facebook als nieuwspagina.  

Wel kunt u kijken op de vernieuwde groepspagina’s op de website. 

Binnenkort krijgt u meer informatie en een inlogcode voor het afgeschermde deel. 

We zijn benieuwd wat u van de nieuwe site vindt. Het materiaal dat deze week is gefilmd 

wordt verwerkt tot een filmpje dat op de homepage te zien zal zijn; u hoort het zodra het klaar 

is! 

 

Luizencontrole 

Afgelopen week is iedereen weer gecontroleerd op hoofdluis. In groep 1+2b zijn luizen en/of 

neten gevonden.  

Na de zomervakantie is de volgende controle. Lijkt het u fijn om iets voor school te doen? Geef 

u dan op om te helpen? Het kost u ongeveer een half uurtje van uw tijd na elke vakantie op 

dinsdag of woensdag. U kunt zich aanmelden via de leerkracht of bij juf Frieda 

(frenes@dacostasoest.nl) 
 

Sportdag groep 1 t/m 7 
De sportdag vindt dit jaar (bij goed weer) plaats op woensdag 30 mei a.s. op het terrein van 

de Atletiekvereniging AV Pijnenburg aan de Wieksloterweg (eind Bosstraat links). 

Het is de bedoeling dat de kinderen door de ouders/verzorgers worden gebracht en gehaald. 

Als dat problemen geeft kunt u misschien onderling wat regelen. 

Voor alle groepen begint de dag om 9.00 uur (het is fijn als jullie er ca. 5 minuten eerder 

zijn, echter niet vóór 8.50 uur). Voor de kleuters eindigt het programma om 12.00 uur. De 

groepen 3 t/m 7 gaan nog een kwartiertje langer door tot 12.15 uur. 
Voor alle kinderen raden wij aan extra drinken (vooral water) mee te geven als het extreem 

warm weer is (sport en warmte maken dorstig). 

Wij verzoeken u het eten, drinken en evt. extra kleding mee te geven in tassen voorzien van 

een naam. Geeft u geen geld of kostbare zaken mee. 
 

Als de sportdag op Pijnenburg niet doorgaat krijgt u woensdagmorgen vòòr 8.00 uur een 

mailtje hierover. Alle kinderen  worden dan om 8.30 uur op school verwacht en hebben dan 

een alternatief programma zodat we deze dag toch op een gezellige, speelse manier kunnen 

doorbrengen. De dag eindigt dan voor alle kinderen om 12.15 uur. 

 
Juffendag kleutergroepen en groep 3 
Op woensdag 6 juni a.s. vieren de juffen van de groepen 1+2 en groep 3 hun verjaardag. 

We gaan die ochtend naar de speeltuin in Baarn. Hiervoor zoeken we nog rijders. Bij de 

groepen hangen intekenlijsten voor het vervoer.  

 

Avondvierdaagse 2018 begeleiding nodig 
Als Da Costaschool doen we dit jaar weer mee met de avondvierdaagse. Deze is van 4 t/m 7 

juni a.s. De avondvierdaagse vindt plaats onder begeleiding en verantwoording van de ouders 

en kan alleen doorgaan als er voldoende begeleiders zijn. Ook voor de bovenbouw!  

Bij deze de oproep aan ouders om u op te geven om mee te lopen en een klein groepje te 

begeleiden. Voor een goede voorbereiding nodigen wij de begeleidende ouders uit op 

woensdag 23 mei om 20.00 uur voor een korte informatiesessie op school. 
 

In de volgende schoolborden informeren wij u verder over voortgang en planning. 

Meer algemene informatie treft u aan op de website van de centrale organisatie 

www.avondvierdaagsesoest.nl. Wanneer u vragen heeft neem dan gerust even contact 

met Caspar op 0622602477 of per mail naar caspar.beks@me.com. 

Vriendelijke groet van het A4D team, 
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Koen, Sanne, Janine, Carien en Caspar  

 

8 juni groepen 1-4 vrij 
Vanwege de vermoeidheid door de Avondvierdaagse hebben we vorig jaar besloten de groepen 

1 t/m 4 deze vrijdagochtend vrij te stellen van lessen. De leerkrachten besteden deze dag aan 

groepsadministratie. 

 

Team op weg naar Roparun 
Het team 026 Defensie Materieel Organisatie bedankt alle kinderen en ouders van de groepen 

1 t/m 4 voor de mooie opbrengst van de sponsorloop van 20 april jongstleden. Het was een 

mooie dag en de leden van ons team die er bij waren spreken er nog over. Ondertussen heb ik 

al ruim de helft van al het geld mogen ontvangen en ook overgemaakt naar de Roparun. De 

verwachte opbrengt is circa € 4000,-!  Voor diegenen die het bedrag nog niet hebben 

overgemaakt of afgegeven aan de juf, is dit nog een keer een herinnering. Overmaken kan op 

rekeningnummer NL79RABO 035661570 t.n.v. J.A.C. Kooistra met als onderwerp de naam en 

klas van uw kind. Zo kan ik makkelijk bijhouden wat ik al ontvangen heb. Ook als u het geld 

afgeeft bij de juf, graag een papiertje erbij met de naam en klas. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze bij mij stellen. Komende dinsdag (22 mei) zal ik 

’s ochtends en ’s middags aanwezig zijn. Bij de kleuteringang kunt u mij aanspreken.  

Mocht dit niet uitkomen, bel of mail mij gerust; ik wil alle vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummer en e-mail staan onderaan dit bericht. 
  

Wanneer u dit leest, is ons Roparun-team al onderweg richting Hamburg. We overnachten van 

vrijdag op zaterdag in Duitsland en rijden op zaterdag het laatste stuk door naar de start. 

Zaterdag 15.42 uur starten wij en hopen dan op maandag om 17.25 uur aan te komen in 

Rotterdam. Via de website zijn alle teams ook te volgen. 
 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Jochem Kooistra (Vader Tjibbe groep 1/2a en Sybren groep 4) 

06-51714747 / jolekooistra@gmail.com 

 

Opbrengt Cool4ALS / en sponsorloop Stichting ZoalsJan 
De kinderen en ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben een zelfde bedrag (4000 euro!) 

opgehaald voor ons andere goede doel. Het team van de Soesterladies, waaronder Jennifer, 

Marike en juf Alida hebben langs verschillende wegen zo’n € 60.000 bij elkaar gebracht 

waarmee ze veel mensen direct hebben kunnen helpen. Ze hebben met hun team op 10 en 11 

mei 330 kilometer hard gelopen in 24 uur. 

 

Vanuit de kinderraad 
De kinderraad heeft het tevredenheidsonderzoek dat onder de groepen 5 t/m 8 is afgenomen 

besproken. We zijn blij met de positieve resultaten. In elke groep zal de uitslag besproken 

worden en wordt er een top 3 gemaakt van waar de groep trots op is en wat er wellicht nog 

beter kan.  

Ook willen de kinderen graag samen met de Oudercommissie op het zomerfeest een 

rommelmarkt organiseren. Dit keer voor een eigen goede doel, namelijk een nieuw 

speeltoestel. Omdat het oude speltoestel nog niet afgeschreven is, hebben we hier nu als 

school zelf nog geen middelen voor. Wacht u even met het opruimen van de zolder? Meer 

informatie volgt nadat er vergaderd is. 

 

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  
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Wie wat wanneer? 
● Zondag 20 en maandag 21 mei: Pinksterfeest. Maandag 21 mei is iedereen vrij 

● Woensdag 30 mei: sportdag groep 1 t/m 7 

● Maandag 4 t/m donderdag 7 juni: Avondvierdaagse 

● Woensdag 6 juni: groep 1+2 en groep 3 - juffendag 

● Donderdag 7 juni: groep 3: Wie woont of werkt waar? (Idea) 

● Vrijdag 8 juni: groep 1 t/m 4 - studiedag: deze groepen zijn vrij 

● Dinsdag 12 juni: groep 8 - Speuren rond Kleine Melm 

● Woensdag 13 juni: schoolfotograaf  

● Donderdag 14 juni: schoolfeestdag (eindpresentatie voor ouders: 15.00 - 16.00 uur) 

● Vrijdag 15 juni: gebedsgroep 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op 1 juni. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag 30 

mei via Annemiek avanbenthem@dacostasoest.nl of via Henriette hroosma@dacostasoest.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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