
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 1 juni 2018  

Vanuit de directie 
Zoals u wellicht gemerkt heeft is het een drukke maand voor de schoolleiding. 

We bereiden het volgende schooljaar voor qua formatie en extra in te zetten gelden vanwege 

werkdruk vanuit het ministerie van OCW en invulling van vacatures moeten nu gerealiseerd 

worden.  

Het naderend vertrek van juf Joke en meester Rob en collega’s die minder willen gaan werken: 

gezien de huidige arbeidsmarkt een hele uitdaging. Met de MR bespreken we binnenkort onze 

voornemens, ook met betrekking tot een nieuwe methode Sociaal-Emotioneel leren, 

bewegingsonderwijs en meer lessen Wetenschap en techniek. Aansluitend zullen we u 

concreter informeren.  

Ik ben erg trots op ons team, dat afgelopen jaar opnieuw heeft laten zien er alles voor te doen 

om goed onderwijs te geven aan de kinderen, goed te reflecteren op onze werkwijze en open 

te staan voor nieuwe ontwikkelingen en deze in te passen op de Da Costaschool op een wijze 

die past bij deze school!  

We gaan de laatste zes weken in. Groep 8 geeft vorm aan de eindmusical en we genieten van 

extra gezellige activiteiten. We wachten in spanning op de bevalling van juf Anouk en ons 

nieuwe filmpje voor de website is klaar en zal geupload worden volgende week. Iedereen die 

heeft meegewerkt: bedankt! Niet alles kon geplaatst worden, maar als team zijn we tevreden 

met het eindresultaat! 

Ik wens u een mooi weekend, vriendelijke groet 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
In de verhalen van deze weken speelt koning David een belangrijke rol. Zoals in de vorige 

ouderbrief werd vermeld, is het thema, dat we bij deze verhalen verkennen: ‘Altijd hetzelfde 

liedje?’ We leggen daarbij de relatie tussen de verhalen uit de bijbel, en actuele situaties. 

Mensen die gezegend zijn met macht en daar wel of niet goed mee om weten te gaan. Het 

gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Toch is het niet altijd hetzelfde liedje. 

Geschiedenis herhaalt zich en we kunnen ook uit de geschiedenis lessen leren voor de 

toekomst. In de bijbelverhalen laat God een ander lied horen. David speelt nieuwe muziek op 

zijn harp. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis en voor Saul. Kan de aanwezigheid 

van David in het leven van koning Saul, de koning helpen, om een goede koning te zijn? Of is 

het toch weer hetzelfde liedje? 

Ook vertellen we over de oude psalmen, die David heeft gezongen. Psalmen, waarin de hoop 

klinkt. Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen, die Jezus verteld heeft: over de 

barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over mensen, die hulp nodig hebben en 

mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn.  

Door enige noten( situaties ) te veranderen in de muziek, ontstaat weer nieuwe muziek, die 

van de hoop ! 
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Geboren 
Pieter in groep B heeft op 24 april een broertje gekregen: Marijn.  

Ook Israa B) en Nihad (A) hebben een broertje gekregen. Jasyn is geboren op 10 mei. 

Beide families van harte gefeliciteerd! 

 

Vervangingen 
Geke, intern begeleider van de bovenbouw, is tijdelijk afwezig vanwege een medische ingreep. 

U kunt zich richten tot Frieda, intern begeleider onderbouw, of tot Annemiek. 

Juf Lisette is herstellende van een neus-operatie en wordt nog een week vervangen door juf 

Ria.  

 

Avondvierdaagse! Lees de bijlage 
De Avondvierdaagse (4 t/m 7 juni) wordt geheel georganiseerd door de ouders en daar zijn we 

heel blij mee gezien de werkdruk in het onderwijs! In de bijlage kunt u naast de praktische 

informatie lezen wat we als school en Oudercommissie erg belangrijk vinden. Belangrijk om te 

lezen!  

We wensen een ieder een sportieve, gezellige week en hopen op goed weer. 

 

Woensdag 6 juni: juffendag groepen 1 t/m 3 
Woensdagochtend maken de leerkrachten van de onderbouw er een gezellige ochtend van,  

zij vieren gezamenlijk hun verjaardagen! 

 

Vrijdag 8 juni studiedag groepen 1 t/m 4 
Mede omdat vorig jar gebleken is dat de jongste kinderen erg moe zijn na de avondvierdaagse, 

is besloten deze ochtend voor de groepen 1 t/m 4 lesvrij te geven. De leerkrachten werken wel 

en hebben tijd voor groepsadministratie en scholing. 

 

Woensdag 13 juni schoolfotograaf 
Op woensdag 13 juni komt de schoolfotograaf naar school. Ook dit jaar zal de fotograaf 

individuele foto's en een groepsfoto per klas maken in de ochtend. In de middag wordt de 

mogelijkheid geboden om broertjes en/of zusjes bij elkaar op de foto te laten zetten. Voor de 

foto's met broertjes en/of zusjes worden vanaf aanstaande maandag 4 juni (t/m 8 juni) 

inschrijflijsten opgehangen bij het speellokaal (naast lokaal groep 3). Kleding doet ontzettend 

veel met een foto. Ongeacht welke achtergrond er wordt gebruikt doet rustige kleding het erg 

goed op de foto. Het liefst dus geen hele drukke prints, ruitjes of streepjes. 

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar lijne_verduijn@hotmail.com 

 

Schoolfeestdag 14 juni 
Het thema van onze schoofeestdag wordt ‘Samen op de wereld!’ 

Op donderdag 14 juni verwelkomen we gastdocenten van De Klankenkaravaan. We kijken uit 

naar een creatieve dag waarin alle groepen zich sociaal-cultureel gaan verdiepen in een 

werelddeel en dit creatief en expressief gaan vormgeven! 

Het wordt een gewone dag qua pauze’s. Kinderen die gewoonlijk overblijven, blijven op school 

(zelf lunch meegeven) en anderen lunchen thuis. 

Wat verwachten we van u als ouder? 

Om 8.00 uur wordt de bus uitgepakt met allerlei instrumenten en attributen. 

Fijn als u ons helpt vanaf de Prins Bernardlaan. 

Van 15.00 - 16.00 uur is de eindpresentatie, bij mooi weer op het achterplein, bij slecht weer 

in de Petrus en Pauluskerk. (Dit beslissen we op de dag zelf!) 

Geeft u het zelf door aan de BSO dat we deze dag later klaar zijn? 
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Afscheid van juf Joke en meester Rob 
Juf Joke en meester Rob gaan deze zomer met welverdiend pensioen en we zullen ze gaan 

missen! Op de avond van het zomerfeest, 5 juli, is het voor een ieder mogelijk om op 

informele wijze afscheid van hen te nemen. 

 

Download de Vakantiebieb app, voor een zomer vol leesplezier! 
De VakantieBieb is weer te downloaden: een app met leespakket bestaande uit romans, 

thrillers en jeugdboeken voor de zomer. Vanaf 1 juni is de VakantieBieb al open voor de jeugd, 

en in juli zijn de volwassenen ook aan de beurt. De VakantieBieb loopt t/m 31 augustus. De 

App is beschikbaar voor Apple en Android. 

De VakantieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin met: romans en thrillers en 

kinderboeken. Met bekende auteurs en goede titels. Makkelijk mee te nemen. 

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar kunnen bijvoorbeeld ‘Op en top Ellie en Nellie’ lezen 

van Rindert Kromhout of ‘Nog een mop van Erik van Os’. 

Voor kinderen tussen 9 t/m 12 jaar is er o.a. ‘Ik en de rovers’ van Siri Kolu of ‘De gruwelijke 

generaal’ van Jozua Douglas.  

 

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 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 D.V. vrijdag 15 juni. Kopij inleveren kun u tot uiterlijk 

woensdag 13 juni. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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