
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 23 april 2018  

 

Vanuit de directie 
Wat hebben we samen genoten van het mooie weer vorige week. 

Ook buiten valt immers veel te leren, te bewegen en samen te spelen! 

Groep 8 heeft van dinsdag tot en met donderdag op de ochtenden de cito-eindtoets gemaakt 

waarbij dit keer ook een aantal de digitale versie hebben gemaakt. Dat verliep rustig. 

Vrijdagochtend was de kers op de taart. Dankzij hulp van ouders zijn we de dag sportief 

gestart met een warming-up van echte bootcamp-instructeur. Coole Papa Myron gaf het 

startschot uit een ijsbad en hup...daar liepen de kinderen vele rondjes voor de Roparun en 

voor Stichting Zoalsjan. Een prachtig gezicht, al die Da Costashirtjes over De Engh! Dank voor 

alle bijdragen! Verderop kunt u lezen hoe u deze week het sponsorgeld voor de groepen 1-4 

kunt overmaken. In dit Schoolbord vindt u vooral praktische informatie over de activiteiten 

deze weken en een vooruitblik naar juni. Ineens gaat het jaar snel! Zeker doordat we ook twee 

weken vakantie tegemoet zien vanaf aanstaande vrijdag.. ik wens u allen goede weken en we 

starten weer op 14 mei. 

Annemiek van Benthem 

 

 

 

 

 

Kind op maandag 
“ Jij speelt de baas ! “ In de verhalen van deze weken staat leiderschap centraal. Als we 

kinderen zien spelen, valt op, dat er eigenlijk altijd wel een leider-figuur in een groep aanwezig 

is. Deze neemt vaak initiatieven en beslissingen. Het mooiste zou zijn als deze beslissingen 

met elkaar worden genomen, met instemming van alle andere kinderen. Soms moet een leider 

toch de doorslag geven, als er verschillende meningen zijn. We lezen de verhalen van de 

profeet Samuel en de koningen David en Saul. Waren zij goede leiders? Onder de verhalen ligt 

de vraag: Hoe zou het zijn, als God het voor het zeggen heeft? Stel je voor dat God in onze 

wereld de dienst uitmaakt; in wat voor wereld leven we dan? We horen over koningen. Een 

goede koning is iemand die voor de mensen zorgt, zoals God dat ook zou doen. Daarmee 

vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de wereld. Maar waar vind je zo’n 

koning? Ook koningen als Saul, David en Salomo zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet 

zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over 

wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien van goede zorg voor elkaar. Zoals 

een herder zorgt voor de schapen, die hem of haar zijn toevertrouwd ! 
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Nieuwe leerlingen 
Deze week verwelkomen we Joy in groep 1/2  a. Joy is over uit China en komt tijdelijk bij ons 

op school. 

 

Vervangingen  
Woensdag wordt juf Anne vervangen door meester Paul. Anne heeft deze dag een bruiloft. 

 

Kind-oudergesprekken  
Woensdag aanstaande zijn er weer gesprekken. U kunt hiervoor zijn uitgenodigd of u zich 

heeft zichzelf ingeschreven. We gaan er vanuit dat uw zoon of dochtert mee gaat naar het 

gesprek vanaf groep 5. Als het goed is heeft u het briefje met het tijdstip waarop u verwacht 

wordt reeds ontvangen; maar neem bij twijfel even contact op met de leerkracht? 

 

 

 

 

 

Sponsorgelden groep 1 tot en met 4 Roparun 
U kunt de bijdrage overmaken aan Jochem Kooistra, vader van Tjibbe en Sybren, op 

NL79RABO0365661570 t.n.v. J.A.C.Kooistra e.o. Onder vermelding van naam kind en klas. 

Waarvoor dank! 

 

Uit de kinderraad 
De kinderraad heeft nieuw buitenspeelgoed aangeschaft; voor elke groep extra ballen, 

springtouw en stoepkrijt.  

 
Avondvierdaagse 2018 
Als DaCostaschool doen we dit jaar natuurlijk weer mee met de avondvierdaagse. Deze is van 

4 t/m 7 juni a.s. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen het inschrijfformulier mee naar huis. 

Dit formulier kunt u t/m 26 april inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

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. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. 

Voor een goede voorbereiding nodigen wij de begeleidende ouders uit op 

woensdag 23 mei om 20.00h 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 Beks op 

0622602477 of per mail naar caspar.beks@me.com. 

 

Vriendelijke groet van het A4D team, 

Koen Cornelissen, Sanne Merkelbach, Janine Ophorst, Carien Otten en Caspar Beks 
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Nieuwe website en filmdagen 
Eind deze week zal onze nieuwe website online gaan. Van nagenoeg alle kinderen zijn 

toestemmingsverklaringen voor plaatsing van foto’s en video binnengekomen en deze zijn 

verwerkt in Parnassys. Levert u svp het formulier nog in als u dat nog niet heeft gedaan? 

Op 14 en 18 mei wordt er gefilmd voor een promotiefilmpje door dhr. Mingo van der Stoep. 

De nieuwe wet op de privacay (AVG) maakt, dat wij hier heel secuur mee om moeten gaan. 

Het is voor ons allen wennen. Mocht u een vraag of aandachtspunt hebben, zoekt u dan 

contact? 

 

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  

 

Proefles Chinees 
Op de laatste pagina ziet u informatie over een nieuw naschools aanbod vanaf september: 

Chinese les. U kunt uw kind aanmelden voor een eerste proefles waar de kinderen kennis 

maken met de cursus. De kosten voor de proefles bedragen €5 en dienen ter plekke 

afgerekend worden na de les. Na de proefles kunnen de ouders besluiten of hun kinderen 

willen deelnemen aan de beginnerscursus. De proefles vindt plaats op dinsdag 22 mei 2018 om 

15:30 - 16:30 uur. Wilt u uw kind hiervoor aanmelden, mail dan de aanmelding naar 

Chineesparadijs@gmail.com voor vrijdag 27 april 2017. De les wordt gegeven door Jing Wang.  

 

Wie wat wanneer? 
● 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) 

● Woensdag 13 juni: schoolfotograaf 

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

 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt in principe uit op 1 juni. Mocht het eerder belangrijk zijn krijgt u 

een tussentijds bericht van ons. Kopij kunt u inleveren via Annemiek 

Avanbenthem@dacostasoest.nl of via Henriette Hroosma@dacostasoest.nl 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Verslag klankbordgroep PR / communicatie 9 april 2018 

 

 

We spreken over: 

- Schoolbord 

- mail / Parnassys 

- brieven / formulieren 

- website 
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- facebook 

- twitter 

 

Eerste reactie van ouders. hoe gaat het nu en wat valt je op bij onze school? 

I: e.e.a. gaat vaak op verschillende wijze. Voor mij als drukke ouder is het belangrijk nog meer 

overzicht te verkrijgen: “wat wordt vandaag van mij verwacht en kan ik dit gelijk regelen”? 

S: soms gaat iets online, soms per mail, soms per brief; ik begrijp soms niet waarom dat 

verschil wordt gemaakt. R: Schoolbord geeft prettig overzicht en rode draad. Kan ik 

aansluitend direct online doen wat erin staat? 

Frieda en Annemiek leggen in gesprek naar aanleiding hiervan uit wat maakt dat we deze 

keuzes verschillend maken; welk instrument heeft welke functies? We snappen dat dat voor 

ouders soms onduidelijk is. 

 

Er volgt een gesprek over de diverse keuzemogelijkheden waar we als school voor staan, 

onder andere naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy, de AVG en door de komst van 

nieuwe “tools”.  

Enkele belangrijke aandachtspunten uit het gesprek: 

- Ouders geven aan af te willen van intekenlijsten op gangen. Voor werkende ouders is 

dit erg lastig. Zoek een digitale oplossing? 

- Facebook: ouders verwijzen naar de facebook-affaire. Facebook wordt commercieel 

gebruikt. Logisch dat ouders nu massaal aangeven dat zij hun kind niet meer op 

facebook willen. Wat gaat school hiermee doen? 

- Zet een disclaimer op de nieuwe website dat gegevens niet gedeeld mogen worden. 

Afgeschermde fotopagina’s goed. 

- Ouderportaal: ouders geven aan dat zij het niet nodig vinden dat toetsen zichtbaar zijn 

voor ouders. Vanaf het VO wordt dat wat hen betreft anders. 

- Geprinte informatieboekjes vindt men uit de tijd zet dit online dat dwingt ouders de site 

meer te gebruiken 

- Leerkrachten mailen alleen via Parnassys, zodat bij evt. uitval van een leerkracht terug 

gekeken kan worden wat er is gemaild 

- Leerkrachten nemen geen deel aan groeps-whapp  

- Ga een professionele oudercommunicatie-app gebruiken; eventueel eerst met een 

testklas en leerkracht die hier voor open staat  

 

We bekijken de vormgeving van de nieuwe website: 

- frisse huisstijl 

- zorg dat witte balk boven Da Costa verdwijnt in de desktop-versie 

zet infoboekje onder “praktisch” 

- haal ivm privacywet de achternamen van leerkrachten weg 

- maak een item “overblijven” 

- vul foto’s aan met Unique Selling Points 

- zet achter Stichting - PCBO Baarn Soest 

- maak kopje protocollen onder kopje schoolgids 

- icoontje facebook verwijderen 

Deze punten worden door Frieda en Annemiek verder opgepakt. 

 

Een van de ouders biedt aan mee te denken over een matrix; wat communiceer je via welk 

medium, vanuit perspectieven leerkracht en ouders. Ze geeft een kladversie mee ter inzage. 

Frieda en Annemiek nemen de input van ouders mee naar het team en zetten op basis hiervan 

vervolgstappen. 
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Betreft: Cursus Chinese Taal en Cultuur 

Beste ouder(s), 

Ik ben Jing Wang, eigenaar van Chinees Paradijs School en docente Chinese Taal en Cultuur. 

Ik ga in samenwerking met De Da Costaschool een beginnerscursus Chinese Taal en Cultuur 

als na-schoolse activiteit verzorgen. 

  

Chinees 

wordt steeds een belangrijke wereldtaal. Wereldwijd spreken 1,3 miljard mensen, het en met 

de groeiende economie in China groeit de behoefte aan Chinees-taligen in Nederland. Chinees 

is sinds 2015 een officieel examenvak voor VWO en Gymnasium. 

  

Kinderen 6-12 Jaar 

In deze cursus leren de kinderen lezen en schrijven in Pinyin, de Chinese karakters, het               

bouwen van eenvoudige zinnen, het voeren van een makkelijk gesprek, het introduceren van             

jezelf, cijfers, lichaamsdelen, familieleden, fruit, kleuren etc. De kinderen doen actief mee aan             

de les. Daarnaast wordt er tijdens de cursus over de rijke Chinese cultuur verteld, zoals               

Chinese Kalligrafie, Chinese Lantaarn, Chinese Vlieger, Chinese Stokjes, Chinese christelijke          

liedjes, Chinees landschap, Panda, Kungfu, Chinese Dumpling-Jiaozi, Chinese knoop, Chinese          

feestdagen enz.  

  

Beginnerscursus 

Begint op donderdagen (15.30 - 16.30 uur) in september 2018 na de zomervakantie en 

bestaat uit 10 lessen, 60 minuten per les, met mijn gratis hand-outs, bij minimaal 9 

deelnemers, maximaal 15 deelnemers per groep. 

  

Tarief 

Tarief per kind: € 90 voor 10 lessen in totaal (inclusief hand-outs) 

 

Wat hebben de kinderen nodig?  Een kalligrafie set van €20 

  

  

Codekampen tijdens de zomervakantie in Amersfoort 
Deze zomervakantie organiseert Bomberbot Codekampen op scholen in Amersfoort. Tijdens 

deze Codekampen leren kinderen van 8 - 13 jaar de basisprincipes van programmeren en 

bouwen ze hun eerste website of eerste game. Kinderen ontwikkelen op het kamp digitale 

vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken. Tussen 09:00 en 17:00 wordt er 

geprogrammeerd en spelen kinderen leuke binnen- en buitenspellen. Op de laatste dag zullen 

de kinderen tijdens de demo aan geïnteresseerde ouders en belangstellenden hun gemaakte 

website of game tonen. Op www.bomberbot.com/amersfoort kan je meer informatie vinden en 

je inschrijven. 

 
 

Summer School Junior gr 5-8 
Op Utrecht Science Park worden twee zomer wetenschapsweken georganiseerd.  

Zie de posters op de prikborden. 
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