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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 15 juni 2018  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) en verzorger(s)  

We hopen dat u genoten heeft van de schoolfeestdag ‘Samen op de wereld’. Wat ons betreft 

was het een groot succes en dank aan u als ouders en OC dat u dit mogelijk heeft gemaakt! 

We gaan de laatste weken in. 

Komende week zijn er eindtoetsen en groep 8 oefent de eindmusical. In ons team gaan we 

afscheid nemen van juf Joke en meester Rob en u kunt dit doen tijdens ons zomerfeest op 5 

juli aanstaande. U zult nieuwsgierig zijn naar volgend jaar…: bij wie komt mijn kind? 

Daarnaast informeren we u over belangrijke ontwikkelingen in het team, over onze werkwijze 

en over de website. Met vragen kunt u altijd bij me terecht! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
In de Bijbelverhalen van de laatste schoolweken  staat koning David centraal. Het thema van 

de verhalen is ‘Altijd hetzelfde liedje?’ 

Het liedje, dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, wordt ook in de wereld van vandaag nog 

vaak gespeeld. 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 nieuwe muziek van de hoop ! 

 

Belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar 
In ons team zijn meerdere gesprekken gevoerd over mogelijke werkdrukverlagende 

maatregelen. U weet dat dit de voornaamste inzet was van de stakingsdagen en vanuit het 

ministerie en vanuit Stichting PCBO is extra budget gekomen.  

Om deze beargumenteerd effectief in te zetten stond voor ons de vraag centraal: “Hoe kunnen 

we meer tijd ten gunste laten komen van het onderwijsproces?”. In ons team zijn uren 

bijgehouden afgelopen schooljaar en de tijd voor groepsadministratie bleek echt te kort te 

schieten. Daarbij hebben we een aantal dilemma’s onderzocht en besproken, onder andere ook 

met de MR. 

In dit Schoolbord beperken we ons tot de belangrijkste veranderingen in onze werkwijze 

volgend schooljaar waar u iets van zult merken. 

 

- Er zijn volgend schooljaar 6 lesvrije dagen (studiedagen). Als team werken wij dan aan 

administratie, rapporten, we vergaderen of hebben een studiemoment. Twee maandagen, 
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twee woensdagen en twee vrijdagen (waaronder die voor de voorjaarsvakantie). Deze kunt 

u vinden op onze website. 

- Er komen meer stagiairs (MBO-onderwijsassistent) ter ondersteuning in de 

onderbouwgroepen. 

- Er zijn extra leerkrachturen vrijgeroosterd om periodiek een dag van een collega te kunnen 

vervangen, zodat deze extra tijd heeft voor groepsadministratie. 

- Juf Joke en meester Rob gaan met pensioen en juf Alida en juf Helga willen beiden graag 

wat minder gaan werken.  

- Juf Marit blijft en juf Astrid komt nieuw in ons team. 

- Steeds meer kinderen maakten gebruik van het Archimedes-aanbod. Daarom hebben we 

besloten om nu aan alle kinderen van groep 3 - 8 Onderzoekend leren aan te bieden door 

middel van ‘Archimedes’-lessen techniek, programmeren en hogere-orde-denken. 

Vakleerkracht Rik Kuipers (Eduscience) komt deze geven op vrijdagen om de week. 

- Voor extra ondersteuning voor kinderen die meer of anders instructie nodig hebben dan wel 

een forse extra uitdaging is extra formatie beschikbaar. 

- Extra ondersteuning zal niet meer plaats vinden door meester Rob, maar wel door juf Alida, 

juf Agnes en juf Leontine. Er is nog een vacature voor een halve dag extra ondersteuning 

die we nog willen invullen. 

- De plusklas voor hoogbegaafde kinderen blijft in onze school op dinsdagochtend. De nieuwe 

juf hiervan wordt juf Linda Santhuizen. 

- De deur zal volgend schooljaar open gaan om 8.25 en om 13.10 uur. U bent nog steeds van 

harte welkom in de klas en kunt het ten alle tijde aangeven als u een gesprekje met de 

leerkracht wilt. Dat lukt alleen niet dirèct, tenzij er echt een calamiteit is. 

 

Welke leerkracht welke groep? 
In schooljaar 2018-2019 wordt de verdeling als volgt: 

 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 / 2 A juf Elisabeth juf Elisabeth juf Elisabeth juf Elisabeth juf Elisabeth 

1 / 2 B juf Inkie juf Anouk juf Inkie juf Inkie juf Anouk 

1 / 2 C juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit 

3 juf Lisette juf Lisette juf Lisette juf Helga juf Helga 

4 juf Leontine juf Leontine juf Astrid juf Astrid juf Astrid 

5 meester Jan meester Jan meester Jan meester Jan meester Jan 

6 meester Martijn meester Martijn juf Agnes meester Martijn meester Martijn 

7 juf Anne juf Anne juf Anne juf Anne juf Anne 

8 juf Marijke juf Marijke juf Alida juf Marijke juf Marijke 

 

 

Website belangrijker 
Totdat wij gaan werken met een (mobiele) ouderapp zal de website belangrijk zijn. 

De schoolgids, de informatiebrochure en de kleuterbrochure zullen niet meer worden geprint; 

deze zijn online voor u beschikbaar. Wanneer u de informatiebrochure toch graag op papier 

wilt ontvangen, wilt u dit dan aangeven bij Annemiek? 

 

Promotiefilmpje geupload 
Vrijdag j.l. hebben alle kinderen het filmpje in de klas bekeken en ouders die hebben 

meegewerkt kregen een pre-view. U kunt het nu allen bekijken op de homepage van de 

website.  
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Lief en leed in het team  
Hoera, de baby van juf Anouk is geboren! Moeder en zoon Stan maken het goed.  

Juf Lisette komt weer halve dagen werken volgende week. In verband met de neusoperatie 

moet zij nog een beetje rustig aan beginnen.  

 

Gefeliciteerd! 
Bij Milan in groep 4 is gezinsuitbreiding gekomen: een tweeling! Liv en Finn zijn geboren op 

donderdag 7 juni. De hele familie van harte gefeliciteerd! 

 

Zomerfeest 
Op 5 juli is er zomerfeest. Traditie op deze school is dat dan door de kinderen het rapport kan 

worden opgehaald en aansluitend is er een gezellig samenzijn op het schoolplein, onder leiding 

van ouders van de OC. U kunt dan afscheid nemen vn juf Joke en meester Rob en kennis 

maken met juf Astrid en juf Marit voor zover u haar nog niet kent. Om 17.45 uur kan het 

rapport worden opgehaald; om 18.00 uur start het feest. 

 

Uit de kinderraad 

De kinderraad is het jaar aan het afsluiten. Het eerste idee, om tijdens het zomerfeest een 

markt te doen waarbij kinderen geld wilden inzamelen voor een nieuw speeltoestel, is na rijp 

beraad verlaten. We hebben immers al zoveel geld ingezameld voor mooie doelen… 

 

Spijkerjasje kwijt 
Lieke Peters uit groep 5 is sinds dinsdag haar spijkerjasje kwijt. Hij is lichtblauw en er zitten 

Smiley-buttons op. Heeft u hem misschien gezien of gevonden? Graag even bellen: 

06-25362611. Dank u wel. 

 

De Oudercommissie zoekt versterking 

Door het vertrek van een aantal leden is de Oudercommissie (OC) op zoek naar ouders die de 

OC willen versterken. In het bijzonder zijn wij op zoek naar een ouder die de rol van 

penningmeester op zich wil nemen. 
  

Wat houdt het in? 

De OC organiseert jaarlijks - in samenwerking met het team - diverse activiteiten, zoals de 

viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse, schoolreis en het zomerfeest. Naast 

het organiseren van activiteiten verzorgt de OC een kleine attentie of bloemetje (namens alle 

ouders) bij speciale gebeurtenissen (ziekte, huwelijk of afscheid leerkrachten). Verder is de OC 

ook verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Aan het begin van elk schooljaar worden de taken onder de OC-leden verdeeld, waarbij ieder 

gemiddeld twee activiteiten voor zijn rekening neemt. De OC vergadert ongeveer 4 à 5 keer 

per jaar. 
  

Wat zoeken wij? 

Ouders die het leuk vinden om te regelen/organiseren en mee te denken over de verschillende 

activiteiten. In het bijzonder zijn wij op zoek naar iemand met financiële ervaring voor de rol 

van penningmeester, met als specifieke takenpakket: vaststellen en incasseren vrijwillige 

bijdrage; opstellen begroting komende schooljaar; vaststellen budget voor activiteiten; 

controle en betaling van facturen en declaraties; opstellen jaarrekening en de financiële 

verantwoording aan de MR. 

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vader uit de onderbouw...:-). 
  

Lijkt het je leuk de OC te komen versterken of wil je meer informatie, neem dan contact op 

met Thea van Veldhuizen, voorzitter, via 06-28799986 of via theavanveldhuizen@gmail.com. 
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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? 

● Dinsdag 19 juni: groep 5 en 6 - Orkestproject (Cabrio) 

● Donderdag 5 juli: groep 1 t/m 8 - rapport 

● Donderdag 5 juli: zomerfeest 

● Maandag 9 juli: oudergesprekken 

● Dinsdag 10 juli: groep 8 - musical en afscheid 

● Woensdag 11 juli: wisseluur 

● Vrijdag 13 juli: 12.00 start zomervakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 29 juni. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 

juni. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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