
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 14 september 2018  

 

Vanuit de directie 
Ons onderwijs is weer in volle gang! We hopen dat de kinderen weer lekker moe thuis komen 

omdat er veel geleerd wordt. Ook zijn de ondersteuningsgroepjes deze week van start gegaan. 

De eerste startgesprekken zijn geweest, waarbij u samen de leerkracht hebt kunnen vertellen 

wat u bij de start van dit schooljaar als belangrijk ziet in het onderwijs, in de groep en in uw 

samenwerking. Anders dan vorig jaar zijn er veel gesprekken op middagen geweest. Fijn dat 

leerkrachten hierdoor minder druk op de avonden hebben en minder lange dagen maken.  

In een enkel geval bereikte ons het bericht dat u het lastig kunht regelen met uw werk. 

Daarvoor hebben wij begrip en u mag dit altijd aangeven. We proberen u dan zo laat mogelijk 

in te plannen en in een bijzonder geval maken we met u een aparte afspraak. Fijn dat het veel 

ouders gelukt is zich te schikken; daarvoor onze waardering! Laat u uw stem wel horen? Uw 

tevredenheid over onze wijze van handelen en communicatie is voor ons essentieel. 

Groep 8 bereidt het kamp voor en gelukkig lijkt het goed weer te worden. We zwaaien hen 

aanstaande woensdag natuurlijk samen uit. 

Ook is de start van de kinderboekenweek en de wetenschapsochtend (3 oktober) al in 

voorbereiding…. De krenten in de pap, ook voor onze teamleden! 

Maar eerst komende week de ‘Week tegen het pesten’. Dat heeft bij ons elke dag aandacht, 

maar komende week, ook vanuit de nieuwe methode Kwink, een beetje extra. Want een veilige 

school is voor ons allemaal het allerbelangrijkste. Als je lekker in je vel zit, kan immers alle 

aandacht naar het leren? 

Ik wens u een goed weekend, tot ziens! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
De vraag in de bijbelverhalen van deze periode is, welke eigenschappen een held wel en vooral 

ook niet moet bezitten. Mozes is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de farao, om 

te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en hij leidt het volk door de woestijn naar het 

beloofde land. Ben je een held, als je opkomt voor de slaven van de farao? Ben je een held, als 

je mensen, die anderen mishandelen ook zelf bestraft? Vervul je een heldenrol, als je opstaat 

tegen leiders, die het in jouw ogen niet goed doen? Hoe moet een leider volgens God zijn? 

Door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere 

mensen en met God. 

Als kind kun je ook heldendaden verrichten. Door mensen om je heen te laten weten dat ze 

gewaardeerd en gedragen worden. Je mag best eens aan jezelf twijfelen  en iets nieuws 

proberen , want van je fouten leer je ook. De Kwinklessen geven ons ook handreikingen om 

een held voor jezelf en anderen te zijn. Helden moeten stootjes kunnen opvangen en durven te 

laten zien wie ze echt zijn. Spelregels voor de groep kunnen hierbij ook helpen. 

Een held hoeft niet perfect te zijn, maar wel het goede willen zien en doen. Dat is niet altijd 

even makkelijk . 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. 

 

Vervangingen  
Juf Alida wordt tweemaal op woensdag in groep 8 vervangen door juf Ria (12-9 en 26-9). 
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17-21 september: week tegen het pesten 
Ook wij besteden op onze school aandacht aan deze landelijke themaweek vanuit onze nieuwe 

methode Kwink. Hoe werken wij op school om pesten te voorkomen? 

Als leerkrachten hebben wij aandacht voor elk kind. We maken omgangsregels met onze groep 

en daar houden we elkaar dagelijks aan. We geven lessen uit “Kwink”, waarbij een positieve 

groepsvorming uitgangspunt is en kinderen stilstaan bij de eigen rol en die van de ander. 

Twee keer per jaar vullen leerkrachten ZIEN in en we bespreken met de intern begeleider en 

indien nodig met u als ouder wat we hierin opvallend vinden.  

De groepen 5 - 8 hebben vorig jaar daarnaast tweemaal een veiligheidsmonitor ingevuld vanuit 

PRIMA. Indien nodig volgen hieruit acties die de leerkracht opvolgt in de groep. 
 

Wat als er toch sprake blijkt van pesten, wat kunt u als ouder doen? 

Wij vinden dat wij een veilige school hebben, maar we willen ten alle tijde oplettend zijn. 

Praat u ook regelmatig met uw kind over de sfeer in de groep, over vriendjes, vriendinnetjes 

en houdt u het gedrag van uw kind op social media in de gaten? Speelt er iets, stimuleer dan 

altijd dat het kind zichzelf laat zien en naar de leerkracht gaat, of tijdens de TSO naar juf 

Petra. Vraag het kind wat het zelf als beste oplossing ziet en laat het hiermee voor de draad 

komen. Ondersteun uw kind indien nodig richting de leerkracht. Indien nodig kunt u ook 

terecht bij de intern begeleider of bij de directeur. Ook hebben wij binnen school als 

vertrouwenspersoon voor alle kinderen: meester Jan de Vlaming.  

 

Vrijdag 28 september: studiedag 

Op vrijdag 28 september is er een samenwerkdag voor de leerkrachten.  

Alle kinderen zijn dan vrij. 

 

Kinderraad 

In de groepen 5 t/m 8 vinden op dit moment verkiezingen plaats voor de Kinderraad. We zijn 

benieuwd! 

 

Geen Mad Science naschools - wel meester Rik 
Er zijn helaas te weinig aanmeldingen bij Mad Science naschools om het aanbod door te 

kunnen laten gaan. Wij denken zelf dat de nieuwe lessen Wetenschap en Techniek op de 

vrijdagen met meester Rik hier een rol bij kunnen spelen.  

We zijn benieuwd wat de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 deze eerste periode hier thuis 

over vertellen!  
 

Medezeggenschapsraad 
Op maandag 24 september hebben we als MR weer de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar. We verwelkomen Meester Martijn als nieuw MR-lid en nemen afscheid van juf 

Agnes. We gaan de verkiezingen van een nieuw ouderlid voorbereiden, want Joris gaat 

volgende vergadering afscheid nemen. Hopelijk kunnen we dan een nieuwe ouder 

verwelkomen. Daarnaast bespreken in ieder geval de jaarrekening van de OC en het 

jaarverslag van de MR. 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  

 

Vanuit de TSO  

Wilt u ook de prestaties en ontwikkeling van uw kind stimuleren?  

Dan is dit uw kans! 

Door u nu aan te melden als overblijfkracht bij de TSO! Want: “Goede contacten tussen school, 

ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én 

de maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede.” (Ministerie van OCW, 2009) 
  

Wij zijn op zoek naar 2 of 3 ouders die ons gezellige overblijfteam komen versterken, om zo de 

veiligheid van uw kind(eren) te kunnen waarborgen. 
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Wie zoeken wij? 

● Je omringt je graag met kinderen; 

● je bent beschikbaar op de maandag en/of dinsdag van 11.50 uur tot 13.15 uur (ook evt. om 

de week mogelijk). 
 

Wat houdt het in? 

● Het voorbereiden en begeleiden van de lunchpauze; 

● helpen opruimen; 

● toezicht houden bij het spelen. 
  

Waarom is dit iets voor jou? 

● Je leert de kinderen uit de groep van je eigen kind(eren) kennen; 

● je werkt in een leuk team; 

● je mag een EHBO-cursus volgen; 

● je ontvangt een kleine vergoeding per overblijfmiddag. 
  

Geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze overblijfcoördinator 

Petra Ronnenbergh. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 8.20 uur in de 

ontmoetingsruimte. 
  

Het TSO-bestuur 

     Mark van Zijtveld 

 

   Marcel Kok 

   Petra Ronnenbergh 

   Jane Bruins 

   Alida Boks 

   Marleen Hanse 
  

  

Tevens vraagt de TSO uw aandacht voor het volgende 

● Er is nieuw speelgoed gekocht voor de TSO, hier zijn wij erg blij mee! Wij willen de kinderen 

vragen om het te gebruiken waar het waar het voor bedoeld is zodat het lang mee gaat. 

● De TSO volgt het schoolbeleid en daarom willen wij zoveel mogelijk afvalvrij overblijven. 

Pakjes, plastic e.d. wordt daarom mee terug gegeven naar huis. 

● Het speelgoed van kinderen dat zij vanuit huis meenemen, dient ook tijdens het overblijven 

in de tas te blijven. Dit geldt ook voor mobiele telefoons (o.a. vanwege privacywet). 

 

Wie wat wanneer? 

● 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 

● Woensdag 3 oktober: groep 5 t/m 8 - wetenschapochtend 

● Woensdag 3 oktober: start Kinderboekenweek 

● Woensdag 3 oktober: groep 5 en 6 - schoolvoetbaltoernooi 

● Woensdag 10 oktober: groep 3 en 4 - schoolvoetbatoernooi 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. donderdag 27 september. U kunt kopij inleveren tot 

uiterlijk dinsdag 25 september. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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