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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 29 juni 2018  

 

  
Vanuit de directie 
Het is volop zomer! En wat genieten we ervan. Met de kinderen waterspelen en met het team 

kanoën; het kan niet op! Een van de fijnste dingen als directeur is als een kind aan het einde 

van een dag verzucht “juf Annemiek, ik heb zo’n fijne dag gehad!”...  

Ondertussen maken we alles gereed voor weer een nieuw schooljaar, met nieuwe mensen erbij 

en duidelijkheid over wie-wat-waar-wanneer  en vooral waarom  we de dingen doen zoals we 

doen. We nemen afscheid van collega’s Joke en Rob en van groep 8. De school is wat 

rommelig deze laatste weken, ook omdat we aan het opruimen zijn en nieuwe kasten en 

meubilair gaan binnen krijgen. Dank voor uw coulantie. 

Heeft u tijd een handje te helpen met praktische klussen; vanaf vrijdagmiddag 6 juli zou dat 

erg fijn zijn. Wilt u mij dan even aanschieten in de ochtend of een mailtje sturen? 

Veel dank en goede laatste schoolweken gewenst, 

Annemiek van Benthem 

Avanbenthem@dacostasoest.nl 

 

Afscheid juf Joke en meester Rob 
Juf Joke en meester Rob gaan met pensioen. 

We gaan hen enorm missen! 

Als team hebben we gisteren afscheid genomen, maar 

gelukkig is het schooljaar nog niet helemaal ten einde. 

Tijdens het zomerfeest kunt u hen de hand schudden! 

 

Nieuw bij onze ploeg 
Volgend schooljaar zijn nieuw bij onze ploeg: 

- meester Jan, onderwijsassistent;  

- juf Eva, vierdejaars stagiair bij de Pabo in Groningen (groep 1+2a); 

- juf Astrid, leerkracht groep 4. 

Zij zullen aanwezig zijn bij het zomerfeest en worden dan even voorgesteld. 

 

Alvast even voorstellen 
Mijn naam is juf Astrid en ik mag na de zomervakantie, samen met juf Leontien, de kinderen 

van groep 4 les gaan geven. Ik kijk er erg naar uit om er met de kinderen, de collega’s en de 

ouders een leerzaam, maar ook vooral gezellig jaar van te maken. 

Ik ben inmiddels 22 jaar werkzaam in het onderwijs. Niets is leuker dan om samen met 

kinderen te ontdekken, te verwonderen, te leren. Fijn om betrokken te mogen zijn bij de 

ontwikkeling van uw kind. Ik woon in Nijkerk en ben getrouwd met Branko. We hebben een 

zoon van bijna 17 en een dochter van 15 jaar. Een paar keer per week ben ik te vinden op de 

tennisbaan. Voor de nodige ontspanning lees ik graag een boek, wandel of fiets ik met mijn 

man of ga ik heerlijk op vakantie met ons gezin. Voor de vakantie kom ik al even langs op het 

zomerfeest en het wisselmoment. Wie weet zie ik u dan! 

 

Vervangingen 
Meester Jan is, in verband met de verhuizing van zijn vader, vervangen door juf Ria en ook 

maandag zal Ria er nog zijn. Juf Edith is ter versterking van ons team enkele dagen aanwezig 

voor extra hand- en spandiensten.  
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Schoolinformatie 2018-2019 
De nieuwe schoolgids en het informatieboekje zullen op 24 augustus geplaatst worden op de 

website. Dat geldt ook voor de informatie over het reilen en zeilen in de nieuwe groep van uw 

kind. Onder andere welke lesonderdelen, het gymrooster... wilt u dit in de eerste nieuwe 

schoolweek goed doornemen?  

In het volgende Schoolbord wordt de datum van de eerste informatieavond gepubliceerd. We 

gaan er vanuit dat u op dat moment bekend bent met de inhoud van deze documenten.  

 

Hartelijk dank 
Wat zijn we verwend op de juffendag! Hartelijk dank voor alle mooie tekeningen, knutsels, 

lieve kaartjes en leuke cadeautjes. Heel erg leuk! 

Namens de juffen van groep 1+2 en groep 3: juf Elisabeth, juf Joke, juf Inkie, juf Marit, juf 

Lisette en juf Leontine 

 

Zomerfeest donderdag 5 juli 
Na een jaar hard werken kunnen we het schooljaar bijna afsluiten, maar niet zonder 

Zomerfeest! Donderdag 5 juli is het zo ver. We gaan lekker chillen met muziek, er kan 

geknutseld worden en we hopen dat jullie weer lekkere hapjes meebrengen, bijvoorbeeld 

gehaktballetjes, rauwkost, wraps, worstenbroodjes, spiesjes (fruit of hartig), meloen (met 

ham), hartige taart, pannenkoekjes, tomaatjes, komkommer. Meer inspiratie is onder andere 

te vinden op pinterest. (TIP: het is handig je naam op de schaal te zetten die je van thuis 

meebrengt)  

Wij zorgen voor het drinken, borden en bestek en iets ‘chills’ voor de kinderen.   

In navolging van paleis Soestdijk, krijgt de Da Costa ook een heuse kindercinema op het 

zomerfeest!! Neem gerust een kussen of campingstoeltje mee en kom genieten! 
 

Willen jullie de fietsen buiten het hek parkeren? Dan hebben we meer ruimte op het 

schoolplein. 
 

Tijden 

17.30 – 18.00 ur: rapporten ophalen in de klas (kom a.u.b. op tijd!) 

vanaf 17.30 uur: hapjes inleveren bij het middenplein 

18.00 uur: officiële opening buffet 

18.00 - 20.00 uur: zomerfeest 
 

We kijken uit naar jullie komst! 

Met zonnige groet, 

de Oudercommissie Da Costa 
 

Oh ja, wil je de Oudercommissie helpen op deze avond? Je bent van harte welkom! 

Je kunt hiervoor contact opnemen met Thea van Veldhuizen (familievveldhuizen@gmail.com). 
 

Gebedsgroep 

Op vrijdag 6 juli hoopt de gebedsgroep voor het laatst samen te komen dit schooljaar. We 

bidden voor een fijne, ontspannende zomervakantie en een veilige thuiskomst. Als er nog 

andere punten zijn waar we voor kunnen bidden, laat het ons weten via 

gebed@dacostasoest.nl, via een anoniem briefje in de gebedsbrievenbus (bij groep 5) of door 

een van ons persoonlijk aan te spreken. 

Corine, Rixt, Jaela, Astrid, Suzan, Lobby en Leonie. 

 

Gesprekken 
Op maandag 9 juli is de laatste keer dit schooljaar dat er weer de gelegenheid is om met de 

leerkracht te spreken. Als u voor deze gesprekken door de leerkacht wordt uitgenodigd, 

ontvangt u op maandag 2 juli een uitnodiging. Wanneer u zelf een gesprek wilt aanvragen, 

kunt u vanaf maandag 2 juli een inschrijfformulier voor een gesprek bij de leerkracht halen. 

Deze moeten ingeleverd zijn op vrijdag 6 juli om 8.30 uur. Op vrijdag 6 juli krijgt uw kind een 

brief mee met het tijdstip waarop u wordt verwacht voor het gesprek op maandag 9 juli. 

Vanaf groep 5 mogen kinderen mee naar het gesprek. 
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Laatste MR-vergadering dit schooljaar 
Op 11 juni jl. vergaderde de MR, de laatste keer voor dit schooljaar. Annemiek was daar 

gedeeltelijk bij aanwezig, voor de agendapunten vanuit de school. De nadruk lag ditmaal op de 

begroting, duurzaamheid, werkdruk, planning van studiedagen, onderwijsontwikkelingen 

2018-19 en het beleid m.b.t. goede doelen-acties. Heb je vragen over deze onderwerpen, of 

andere vragen/opmerkingen over het schoolbeleid: weet ons dan te vinden! De oudergeleding 

van de MR bestaat op dit moment uit Bastiaan Assink, Joris de Schepper en Matthijs van den 

Berg (voorzitter). Het e-mailadres van de MR is mr@dacostasoest.nl, maar schiet ons ook 

gerust aan op het schoolplein. De eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar zal in 

september gepland worden. Snel daarna zullen er weer verkiezingen uitgeschreven worden! 

Meer informatie volgt in 't Schoolbord. 

 
Overblijfovereenkomst TSO 2018-2019 
Het schooljaar is nog niet voorbij of we kijken bij de TSO alweer uit naar het volgend 

schooljaar! 

Via uw kind(eren) heeft u een brief met daarbij de overblijfovereenkomst voor het nieuwe 

schooljaar 2018-2019 ontvangen. Voor het gemak hebben wij uw gegevens al ingevuld. Wilt u 

deze op correctheid nakijken en eventuele veranderingen aangeven? 

Mocht u onbedoeld de overeenkomst niet hebben ontvangen, dan kunt u die ophalen bij Petra 

Ronnenbergh (maandag, dinsdag en donderdag). 
  

Het is de bedoeling dat u de overeenkomst voor vrijdag 7 juli a.s. volledig ingevuld en 

ondertekend bij uw leerkracht of Petra Ronnenbergh inlevert. 

Zoals u wellicht weet maken steeds meer kinderen gebruik van de TSO. Om u een plek te 

garanderen, verzoeken wij u vriendelijk om de overeenkomst tijdig in te leveren! 
  

Op www.dacostasoest.nl (onder de button TSO) vindt u binnenkort het TSO-informatieboekje 

met alle informatie rondom het overblijven. 

 

Vakantieleestip met leesluikjes; een zomerse adventskalender 
Vanaf 7 juli 2018 kunnen kinderen bij @Zwijsenuitgever online iedere da  g een luikje openen 

met daarin een leuke, verrassende online-activiteit die te maken heeft met lezen. Op deze 

manier kunnen ze tijdens de zomervakantie op een speelse manier met lezen bezig zijn. Dat is 

belangrijk, want onderzoek leert dat kinderen die in de zomervakatantie niet lezen, kunnen 

terugvallen in leesvaardigheid. Achter de luikjes zitten b.v. spelletjes, een lees- of een 

luisterfragment, leuke download of puzzeltje. Leuk, leerzaam en laagdrempelig. Zie 

www.zwijsen.nl/zomerlezen 

 

Wie wat wanneer? 

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

● Donderdag 5 juli: zomerfeest 

● Vrijdag 6 juli: gebedsgroep 

● Maandag 9 juli: oudergesprekken 

● Dinsdag 10 juli: groep 8 - musical en afscheid 

● Woensdag 11 juli: wisseluur 

● Vrijdag 13 juli: 12.00 start zomervakantie 

● Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus: zomervakantie 

● Maandag 27 augustus: eerste schooldag 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 13 juli. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 11 

juli. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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