
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 31 augustus 2018  

 

Vanuit de directie 
 

Beste ouder(s) 

Als team zijn we blij en dankbaar dat alle kinderen en teamleden weer veilig en gezond zijn 

teruggekeerd van de lange zomervakantie. De nieuwe start is altijd een beetje spannend. 

Juf Leontine, juf Helga, en juf Alida zijn gewisseld van groep. Dat betekent weer veel nieuwe 

stof en dat is best even wennen. Juf Eva is er dit jaar ook bij in groep 1 + 2 a en meester Jan 

B. (onderwijsassistent) ondersteunt meerdere groepen en groepjes kinderen. 

Inhoudelijke informatie over ontwikkelingen in ons onderwijs en wat praktische en 

organisatorische zaken hoort u op de informatieavond  dinsdag aanstaande.  

We hopen dat u allen aanwezig zult zijn! 
 

Deze week werden wij verrast door ouders van groep 8 

van vorig schooljaar. We kregen als cadeau nieuwe 

mokken en een vooraad lekkere koekjes en chocola. 

Daar zijn we superblij mee! 
  

We hebben er weer veel zin in en kijken uit naar een fijne 

samenwerking, met de kinderen, met u, en als collega’s 

onder elkaar. Ik wens u een mooi schooljaar, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen 

en wat moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de 

held van Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en 

leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te 

beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje 

tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten 

omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te 

gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij 

zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door 

je verbonden te voelen met andere mensen en met God. 
 

Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te 

maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze 

gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan 

toch mag proberen – want van je fouten leer je het meest. 

Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. 

(Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien 

kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter 

en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde 

land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen 

en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de 

weg van de ware held. 
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Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen zijn na de vakantie begonnen: Hira en Munazar in groep B, Noah, 

Ibrahim en David in groep C, Julian in groep 3 en Talha in groep 4. In september verwelkomen 

we Jaliyah en Sara bij de kleuters. 

Veel plezier op de Da Costaschool! 
 

Schoolgids / Informatiebrochure 2018-2019 
De Schoolgids en de Informatiebrochure met meer praktische informatie vindt u op onze 

website. Neemt u met name de laatste even goed door?  

Wilt u graag een papieren exemplaar? Meld dat dan even even bij Annemiek of Henriette. 

 

Starttijd middagen 
In de middag kunnen kinderen die thuis gegeten, vanaf 13.10 uur weer het schoolplein op.  

 

Leerlinglijsten 
Er zijn nog geen namenlijsten uitgedeeld in de groepen met namen en adresgegevens.  

Dit houdt verband met de nieuwe wet op de privacy. Op bestuursniveau is men hierover in 

beraad; informatie volgt. 

 

Informatie werkwijze in de groep van uw kind - Informatie-avond 
Inmiddels kunt u de informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind lezen op de 

groepspagina op de website (www.dacostasoest.nl).  
U bent van harte welkom 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.  

 

Oudergesprekken 
Op woensdag 12 september en maandag 17 september zijn er startgesprekken. Anders dan 

vorig jaar plannen we deze voornamelijk op de middagen, dit om tegemoet te komen aan het 

verminderen van werkdruk voor ons team. We beraden ons op een oplossing voor een 

flexibeler planning. een die zoveel mogelijk recht doet aan wensen van leerkrachten, als ook 

aan die van u. Daar komen we op terug.  
 

Van de kleutergroepen worden voor dit moment alle ouders uitgenodigd.  

Voor groep 3 t/m 8 kan het zijn dat u wordt uitgenodigd door de leerkracht, maar mag u ook 

zelf aanmelden voor een gesprek. Vanaf maandag 3 september kunt u op de lijst bij het lokaal 

aangeven, dat u graag een gesprek wilt of ontvangt u vanuit ons een verzoek tot gesprek. U 

kunt zich aanmelden tot donderdagochtend 6 september 9.00 uur. U kunt uw voorkeursdag 

aangeven. 

Vanaf groep 5 zien wij graag dat uw kind meekomt naar dit gesprek. We willen zoveel mogelijk 

mèt het kind praten, omdat we van mening zijn dat dit het leerproces ten goede komt. 

 

Op vrijdag 7 september krijgt u een briefje mee met daarop het moment waarop we u hebben 

ingepland. Mocht u met een andere ouder onderling van moment willen ruilen; het totaallijstje 

hangt in de groep van uw kind. 

Bij vragen of problemen kunt u zich wenden tot Frieda (frenes@dacostasoest.nl) of Annemiek 

(avanbenthem@dacostasoest.nl). 
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Kleutergroepen 
Aanstaande maandag beginnen we bij de kleuters met het thema: ‘weer naar school en 

verkeer’. De letters die centraal zullen staan zijn de s van start en de z van zebrapad.  

De leerlingen mogen spullen van thuis meenemen die met deze letters beginnen. 

Ook mogen er spullen met betrekking tot het thema meegenomen worden. 
 

Denkt u ook aan het meegeven van de gymschoentjes? 

 

Kwink 
Kwink is onze nieuwe methode waarin we met kinderen werken aan sociale competenties. 

Het thema van deze periode is “laat jezelf zien!” 

Op de laatste pagina vind u een koelkastposter op A4 formaat met daarop in een oogopslag 

welke zaken aan de orde komen in de lessen. 
 

Science 
Deze week was professor Jojo op school voor een demo-les Mad Science. Kinderen maken 

spelenderwijs kennis met Wetenschap & Techniek. Het aanbod van Mad Science is naschools 

op dinsdagen. Uw kind heeft een flyer meegekregen waar op staat hoe de opgave werkt. 
 

In alle groepen wordt dit jaar ook onder schooltijd meer aandacht geschonken aan Wetenschap 

& Techniek. Meester Rik van EduScience verzorgt dit voor ons. De lessen starten op vrijdag 7 

september en elke groep heeft een serie projecten. Bij de kleuters worden er hoeken ingericht 

vanuit deze invalshoek, waarbij onderzoekend leren het uitgangspunt vormt. 

Komt u gerust een keer een kijkje nemen in de lokalen naast kleutergroep 1 + 2 c. 

 

Muzieklessen 
Deze starten weer op maandagen door de vakleerkracht van de MuziekGarage, juf Cathrine. 

 

Plusklas PCBO 
Op dinsdagochtend start de Plusklas van de Stichting bij ons op school, onder leiding van een 

nieuwe leerkracht, juf Linda. 

 

Hoofdluiscontrole 
Dinsdag en woensdag zijn alle kinderen weer op hoofdluis gecontroleerd. In de groepen 3, 6 en 

8 zijn luizen en/of neten gevonden. Blijft u controleren, zodat we volgende keer weer ‘luisvrij’ 

zijn. Voor alle groepen zoeken we nog ouders die kunnen helpen met controleren. Hoe meer 

handen helpen, hoe minder tijd het kost. Het efficients werken we met minimaal drie ouders 

per groep. Op dit moment hebben we dit aantal nog niet. Het is vier keer per jaar, een half 

uurtje aan het begin van de dinsdagochtend of woensdagochtend na de vakantie. Heeft u 

vragen of wilt u wel helpen, geef het door aan de groepsleerkracht.  

 

Uit de kinderraad 
Over twee weken zijn er nieuwe verkiezingen in de groepen 5 tot en met 8 voor de 

vertegenwoordiging n de kinderraad. Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich verkiesbaar 

stellen, mits zij toestemming van u hebben. De vergaderingen zijn 6 x per jaar, onder 

schooltijd. 

 

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  
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Wie wat wanneer? 

● Dinsdag 4 september: informatie avond (10,30 uur) 

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

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

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

● Maandag 17 september: groep 1 t/m 8 - startgesprekken 

● Woensdag 19 - vrijdag 21 september: groep 8 - kamp 

● Maandag 24 september: MR-vergadering 

● Woensdag 26 september: groep 7 - start Kinderpostzegels 

● Woensdag 26 september: groep 8 - schoolvoetbaltoernooi 

● Vrijdag 28 september: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 14 september. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 12 september.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool  
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