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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 13 juli 2018  

 

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

Het was fijn om velen van u te ontmoeten tijdens het zomerfeest en bij de afscheidsavond van 

groep 8. Het waren mooie avonden en we zijn blij met de fijne samenwerking met onze 

ouders!  

Deze week zijn de kinderen voorbereid op de overstap naar de nieuwe groep, met de nieuwe 

juf of meester. Er is veel werk verzet qua opruimen, zodat we volgend schooljaar een frisse 

nieuwe start kunnen maken! Samen met Rachid en wat externe hulptroepen is het lokaal voor 

Wetenschap en Techniek voorzien van nieuwe kastenwand en alle materialen voor extra 

ondersteuning zijn opnieuw onder de loep genomen en  heringedeeld. De klassen zijn 

opgeruimd; we zijn gereed voor de zomerschoonmaak! 

Heeft u de artikelen in de krant gezien over het afscheid van juf Joke? Wij zijn trots op haar en 

gaan haar, en ook meester Rob, missen! We kijken uit naar de terugkeer van juf Anouk en de 

komst van juf Astrid. Meester Jan B. (onderwijsassistent) en juf Eva (stagiair vierdejaar) 

komen onze ploeg ook versterken.  

Wij trekken vanmiddag de stekker er uit en starten weer in de week van 20 augustus. Bij de 

start van het schooljaar zijn de informatiebrochures met praktische informatie en de schoolgids 

beschikbaar via de website.  

Mochten er calamiteiten plaatsvinden deze zomer, wat wij niet hopen, dan mag u me mobiel 

bellen.  
 

We hopen u met uw kinderen weer terug te zien op maandag 27 augustus. 

Om 8.10 uur staat de koffie voor u klaar! 
 

Voor nu wens ik, namens het team, een ieder een hele goede zomer. 

We hopen jullie veilig terug te zien, heb het goed samen! 

 

Annemiek van Benthem 

directeur / 0657764431 

 

 

 

Waar gaan we deze zomer heen? 

 

De wijde wereld in naar Gouden Bergen 

Naar Hek van de Dam en Koude Kermis Thuis 

Met de Noordenzon naar Buitenwesten 

Over de Gulden Middenweg naar Dwaalspoor 

Met Schoon Schip de Paden Op de Lanen in 

Van Goede Huize naar Rots in de Branding 

Over Andere Boeg naar Schone Lei 

of toch maar weer naar Luchtkasteel? 
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Besluit inlooptijd herzien 
De keuze om de schooldeuren later te openen is niet bij een ieder goed gevallen.  

De aanvankelijke reden ervan was, om leerkrachten meer tijd te geven (5 minuten per dag x 

40 weken = 16 uur voor een fulltimer op jaarbasis) voor groepsadministratie.  

Wij hebben er nogmaals samen over gesproken en daarover het volgende: wij hechten aan 

contact met u in de ochtend en begrijpen het ook als u de trein wil halen. Dus: de deuren 

zullen om 8.20 uur openen en we gaan er vanuit dat u om 8.30 uur de klas verlaat. In de 

middag nemen wij wel de 5 minuten extra: de kinderen die thuis gaan eten kunnen vanaf 

13.10 uur weer naar binnen. 

 

Informatie start nieuwe schooljaar 
U kunt in de eerste lesweek informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind lezen 

op de groepspagina op de website (www.dacostasoest.nl).  
We verwachten de ouders van alle kinderen op de informatieavond op dinsdag 4 september.  

Er wordt een korte algemene presentatie gegeven door Annemiek en aansluitend kunt u naar 

de  groep(en) van uw kind. We gaan er vanuit dat u op dat moment de inhoud van de 

groepspagina al heeft doorgenomen. 

We starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  De presentaties zijn als volgt verdeeld: 

- Om 19.50 uur groepen 1 en 2, groep 5 en groep 8 

- Om 20.10 uur de groepen 3 en 6 

- Om 20.30 uur de groepen 4 en 7 

Tussen de presentaties door bent u vrij in alle klassen bij elke leerkracht een kijkje te nemen 

en kennis te maken met de nieuwe leerkracht.  

 

Startvragenlijst 
De laatste pagina vindt u de start-vragenlijst voor de huidige groepen 1 tot en met 3. Anders 

dan vorig jaar zijn de vragen geformuleerd richting het kind.  

We vragen u het formulier samen in te vullen en geprint mee te nemen naar de eerste lesdag. 

U kunt er vanuit gaan dat er een goede overdracht is geweest tussen de leerkrachten. De 

vragen zijn gericht op de actualiteit; het kan immers voorkomen dat er recente veranderingen 

zijn. De kinderen van de groepen 4 tot en met 7 hebben de lijst al op school ingevuld. 

 

Studiedagen waarop kinderen lesvrij 
De dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team op school samenwerkt zijn: 

- vrijdag 28 september 2018  

- maandag 29 oktober 2018 

- maandag 11 februari 2019 

- vrijdag 22 februari 2019 

- woensdag 3 april 2019 

- woensdag 3 juli 2019 

 

Oudergesprekken in het nieuwe jaar 
In de digitale ouderkalender vindt u de data voor gespreksrondes in het nieuwe schooljaar. 

De gesprekken zullen veelal op de middagen gepland gaan worden. Dit is een van de 

oplossingen die in het team besproken zijn om de veelheid aan overige taken in het onderwijs 

het hoofd te kunnen bieden. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 

 

Even voorstellen: Eva van der Kammen 
Ik ben Eva van der Kammen en ik ga het komende jaar op de Da Costa school mijn LIO (leraar 

in opleiding) stage lopen vanuit de Academische Pabo in Groningen. Dat ik vanuit het noorden 

van het land helemaal hierheen kom voor de Da Costa school is niet geheel toevallig. Lang, 

lang geleden heb ik hier namelijk zelf op school gezeten. Ik heb hier als kind een hele fijne tijd 

gehad, dus toen er verhuisplannen ontstonden richting het midden van het land ben ik meteen 

langsgegaan. Ontzettend leuk dat ik nu aan de slag mag gaan als juf in groep 1/2A onder de 

begeleiding van Elisabeth. Maar eerst is het nog tijd voor een welverdiende vakantie! In de 

zomervakantie zal ik lekker veel gaan klussen in ons nieuwe huis, zodat we nog voor het begin 

van nieuwe schooljaar daar kunnen gaan wonen. Ook gaan we nog een weekje naar 
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Schiermonnikoog, zodat ik weer fris en fruitig voor u en de kinderen klaar kan staan wanneer 

de school weer gaat beginnen. Ik wens iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe en 

hopelijk spreken we elkaar snel in het nieuwe schooljaar! 

 

Uit de kinderraad 
In de kinderraad is besproken hoe in de groepen de uitkomsten van het kindertevredenheids- 

onderzoek zijn besproken. Ook zijn de muzieklessen door de MuziekGarage geevalueerd.  

De kinderen hebben in hun groep verteld welke nieuwe dingen zij komend schooljaar kunnen 

verwachten: nieuwe lessen Wetenschap & techniek op vrijdagen, een nieuwe methode voor 

Sociaal Emotionele vorming en andere lessen bewegignsonderwijs. 

De kinderraad is bedankt voor de inzet afgelopen schooljaar en de kinderen zullen toezien op 

nieuwe verkiezingen voor de nieuwe raad in 2018-2019! 

 

Website 
Na de zomervakantie worden er bij de groepen ook foto’s geplaatst in het beveiligde gedeelte 

(alleen zichtbaar voor ouders van school met een inlogcode). U ontvangt eind augustus een 

mail met daarin uw inloggegevens.  

 

Blijf lezen! 
Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval in de 

leesontwikkeling. Hieronder tips die laten zien hoe leuk en makkelijk lezen in de vakantie kan 

zijn! Vijf tips tegen de zomerdip (bron: Zwijsenouders.nl): 
 

Tip 1 Stop vooral zelf niet met lezen 

Door zelf een leuk boek te pakken en lekker te gaan zitten lezen, laat je aan je kind zien 

dat lezen leuk is. Op deze manier zien kinderen dat lezen iets is wat je voor je plezier 

doet en stimuleert het om ook een boek te pakken. 

Tip 2 Neem leuke spellen mee 

Er zijn een hoop leuke talige spelletjes die je kunt doen tijdens regenachtige dagen. 

Voorbeelden zijn scrabble, maan-roos-vis spel, woordkwartet en zo is er nog veel meer. 

Tip 3 Neem kinderboeken mee 

Belangrijk hierbij is dat je kind zelf de keus heeft gemaakt welke boeken het mee neemt. 

Ga dus voor de vakantie samen naar de Bibliotheek en laat het kind zelf een stapel 

boeken uitkiezen. Is een boek nog te moeilijk? Geen probleem! Deze kan je samen lezen 

of voorlezen. 

Tip 4 Lezen is overal 

Niet alleen in boeken kan je kind lezen, maar denk ook eens aan een menukaart of een 

bord onderweg. Ook krijg je op vakantie vaak foldertjes waarin staat wat er allemaal 

gedaan kan worden in de omgeving. Of koop een boekje over het land waar jullie naartoe 

gaan of kies een ander favoriet onderwerp dat je kind interessant vindt. 

Tip 5 Lezen met de VakantieBieb-app 

In de zomervakantie kunnen kinderen digitaal boeken lezen via de gratis 

VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De app bevat een aantal leuke leesboeken en is te 

downloaden voor tablet of smartphone. De VakantieBieb is er ook voor volwassenen! De 

app is tot 31 augustus te downloaden via de App Store of de Google Play Store. 

Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl. 
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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? 

● Vrijdag 13 juli: 12.00 start zomervakantie 

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

● Maandag 27 augustus: eerste schooldag  

● Maandag 27 augustus: vanaf 8.10 uur koffie voor ouders  

● Dinsdag 28 augustus: hoofdluiscontrole 

● Dinsdag 4 september: informatie avond 

● Dinsdag 11 september: groep 4 - Zintuigensafari (Kinderboerderij) 

● Woensdag 12 september: groep 1 t/m 8 - startgesprekken 

● Donderdag 13 september: groep 3 - Zingtuigensafari (Kinderboerderij) 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 31 augustus. U kunt kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 29 augustus. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 

 

 

 

 

Bekijkt u de bijlage op de volgende pagina’s? 
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 Startvragenlijst kind/ouder 
 
Schooljaar 2018 - 2019 
Inleveren maandag 27 augustus 2018 
 
Naam kind: 

Ik begin in groep:  

1+2a, 1+2b, 1+2c, 3 , 4 

 

1. Vertel wie je bent aan je nieuwe juf. Hoe beschrijven jouw ouders jou? 

 

 

2. Wat wil je vertellen over je gezin? 

 

 

3. Hoe was je zomer? 

 

 

4. Wat vind je leuk op school? 

 

 

5. Waar ben je goed in?  

 

 

6. Wat vind je niet zo leuk op school? 

 

 

     7. Met wie speel je graag? 
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     8. Wat doe je graag in je vrije tijd? 

 

 

     9. Waar kan de juf jou mee helpen? 

 

 

   10. Waar kan/kunnen je ouder(s) mee helpen op onze school? 

 

 

 

Wat wil je verder nog vertellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes in dit nieuwe schooljaar! 
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