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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 27 september 2018  

 

Vanuit de directie 
 

Beste ouder(s) 

Wat zijn we weer heerlijk aan het werk! 

De kleutergroepen ronden alweer het eerste thema af. Groep 3 kent al heel wat letters en het 

is zo mooi om te zien hoe zij allerlei combinaties kunnen leggen in hun letterdoos! Groep 4 is 

al goed gewend aan nieuwe juf Astrid, in de groepen 5 tot en met 8 wordt ook hard gewerkt en 

de nieuwe kinderen voor de kinderraad zijn gekozen. Groep 8 kijkt terug op een heel fijn kamp 

bij het Henschotermeer. Dank aan de ouders die hebben geholpen! 

Binnekort bezoekt de onderwijsinspectie vanuit het nieuwe toezichtskader ons bestuur. 

Het is al even geleden dat de inspectie in 2012 onze school bezocht. Dikke kans dat wij aan de 

beurt zijn dit jaar. Ik kijk er naar uit om hen een rondleiding te geven en te vertellen hoe er 

gewerkt wordt in de diverse groepen want ik ben trots op ons team en op de kinderen! 

Kinderen kunnen steeds beter vertellen wat zij leren en wat zij daarbij nodig hebben vande 

leerkracht. Wij kunnen als team goed uitleggen welke aanpak en welke werkvormen we 

hanteren en welke ondersteuning groepjes kinderen ontvangen en waarom.  

Heeft u vragen hierover? Ik hoop dat u ervaart altijd te kunnen binnenlopen!  

Ook in dit Schoolbord: nieuw MR lid gezocht. Ik ben benieuwd wie de ploeg wil komen 

versterken en kijk uit naar de samenwerking.  

Morgen heeft het team een  vergader/scholingsdag en hebben de kinderen een lang weekend.  

Goede dagen gewenst en tot maandag! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Welke eigenschappen moet een held / leider / koning bezitten? Daarover gaan de verhalen van 

deze weken. Mozes 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. In Mozes zien we een goede leider, die 

met hulp van God het volk Israël uit het land Egypte leidt. Echter, Mozes is ook maar een 

mens en ook zijn leiderschap vertoont soms minder goede kanten. Als leider van een volk ben 

je aan de ene kant machtig, maar aan de andere kant ook kwetsbaar. Je kunt je wil niet 

zomaar doordrukken, maar een goede leider heeft de steun nodig van zijn volgelingen. Als 

kind kun je ook heldendaden verrichten en een leiders-rol vervullen.. Door mensen om je heen 

te motiveren en  te laten weten, dat ze gewaardeerd en gedragen worden. Je mag best eens 

aan jezelf twijfelen  en iets nieuws proberen , want fouten zijn het bewijs, dat je iets nieuws 

durft te proberen. 

De Kwinklessen (nieuwe methode Sociaal Emotioneel) 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. De door de groepen gemaakte groepsregels kunnen hierbij ook 

helpen. Een held hoeft niet perfect te zijn, maar wel het goede willen zien en doen. Soms helpt 
het, als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij 
Mozes. 
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Welke acties na leeropbrengsten juni 2018? 
Als team analyseren wij tweemaal per jaar schoolbreed de leerresultaten van de kinderen in 

alle groepen. Eind augustus hebben wij de citotoetsen van juni 2018 van alle groepen 

besproken en hieruit onze conclusies getrokken. Deze zijn gedeeld met onze MR. 

Wij hebben een schoolbreed onderwijsplan gemaakt voor de vakken rekenen en spelling.  

Dit wordt vervolgens vertaald naar groepsniveau en naar leerlingniveau.  

We beargumenteren in het onderwijsplan onze ambitie, onze aanpak en wijze van 

differentiëren op verschillende niveau’s. Onze opbrengsten op groepsniveau liggen hoger dan 

het landelijk gemiddelde, wat betekent dat we onze groepsambities hierop afstemmen én oog 

blijven houden voor de onderwijsbehoeftes van individuele leerlingen.  

In schooljaar 18/19 besteden we ,met het oog op onze schoolambitie, in de groepen aandacht 

aan: 

- rekenen (handelend rekenen, automatiseren,memoriseren/tempo)  

- spelling (passende lesstof bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen) 

- begrijpend lezen (modellen strategieën en woordenschat)  

- werkwoorden (groep 7 en 8) 

- verwerking van doelen in thema-aanbod (groep 1 en 2) 

- onderzoekend leren 

- Wetenschap en Techniek (W&T) 

 

Kinderen die ondersteuning nodig hebben krijgen dit in de eigen groep aangeboden en voor 

een aantal kinderen is er een periode ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsgroep 

mogelijk. Kinderen die verdieping nodig hebben krijgen dit in de eigen groep aangeboden en 

voor een aantal kinderen is er een verdiepingsklas of een plusklas. 

 

Nieuwe kinderraad gekozen! 
De nieuwe leden zijn: 

Sofie en Jens uit groep 5, Maud en Amelie uit groep 6, Sion en Elin uit groep 7, Felien en Thijs 

uit groep 8.  Veel succes dit schooljaar! 

 

 

 

 

 

Vervangingen  
Juf Alida is vervangen door juf Ria. Woensdag 3 oktober worden juf Anne en juf Marit een 

ochtend vervangen via de invalpool door juf Jola, resp. juf Mildred. 

 

Kinderboekenweek 2018 

Elk jaar vieren we in oktober de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 2018 heeft als 

thema: ‘Vriendschap’ met het motto Kom erbij! Er zijn ontzettend veel kinderboeken waarbij 

het draait om hartsvriendinnen, beste vrienden of bloedbroeders. Door middel van boeken 

leren kinderen dat echte vriendschap geen scheidslijnen kent en dat iedereen vrienden met 
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elkaar kan worden, ongeacht je cultuur, rang, stand of geslacht. Jozua Douglas schreef het 

boek ‘Eilandruzie’  als  Kinderboekenweekgeschenk. 

De aftrap van de KBW is  op woensdagochtend 3 oktober a.s. vanaf 8.15 op het schoolplein. 

De Kinderboekenweek eindigt op zondag 14 oktober. 
Bij Bruna ligt ook dit jaar weer een envelop waar de aankoopbonnen van boeken tijdens de 

Kinderboekenweek kunnen worden gespaard. Van een percentage van het totaalbedrag mogen 

wij boeken kopen voor onze school. 

 
3 oktober 2018: wetenschapsdag 
Tijdens de Grote Wetenschapsdag 2018 op woensdagochtend 3 oktober 2018 leren kinderen in 

verschillende groepen experimenten, doen ze spellen en opdrachten waarbij centraal staat wat 

onze hersenen allemaal kunnen. Wist je bijvoorbeeld dat je hersenen ervoor zorgen dat je 

snapt dat jouw been bij jou hoort? En dat je de emoties van gezichten kan lezen? Ook dat is 

het werk van je hersenen. 

 
Mad Science 
Inschrijven voor de groepen 1-3 kan nog tot de herfstvakantie. Bij voldoende aanmeldingen 

start de groep op dinsdagmiddagen vanaf eind oktober. Zie https://nederland.madscience.org 
 
Nieuws uit de medezeggenschapsraad 

Afgelopen maandag kwam de MR weer bijeen voor een bomvolle vergadering. We begonnen 

met het afscheid van Agnes. Betrokken, praktisch, punctueel. Dat zijn woorden die de inzet 

van Agnes tekenen. Na vijf jaar MR, waarvan een aantal jaar als secretaris,  geeft ze het stokje 

over aan Martijn. De personeelsgeleding is zo weer compleet, en daar zijn we heel blij mee! 

We hebben samen met Thea en Rik van de oudercommissie (OC) gesproken over de besteding 

van de vrijwillige ouderbijdrage. De oudergeleding van de MR stemde in met zowel de 

jaarrekening over het afgelopen jaar als de begroting van het komende jaar. Fijn dat er een 

actieve OC is, met veel mooie plannen! Vanuit de school werd een heel aantal punten ter tafel 

gebracht, waar Annemiek de visie van de MR over wilde horen. Dat ging bijvoorbeeld over de 

cito-scores van het vorige schooljaar. Die worden geanalyseerd en besproken om er lering uit 

te trekken en aandachtspunten voor het volgende jaar te formuleren. Een ander punt waar we 

over spraken is het aanstaande bezoek van de Inspectie van het onderwijs. Dat begint bij het 

bestuur van de Stichting PCBO Baarn-Soest, maar de Da Costaschool kan ook een bezoek 

verwachten. Annemiek en de leerkrachten geven aan de onderwijsinspectie met vertrouwen te 

zullen ontvangen. Ook hebben we de aanstaande verkiezingen voor een nieuwe MR-ouder 

voorbereid. Zie het bericht hieronder. Heb je vragen of aandachtspunten voor de MR, dan 

horen we dat graag! Dat kan via mr@dacostasoest.nl of direct via Joris (06-48757896), 

Bastiaan (06-20210610) of Matthijs (06-31796117) 

!!! VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD !!! 
Joris de Schepper (vader Finn en Maud) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de 

medezeggenschapsraad (MR) van de Da Costaschool en de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van de Stichting PCBO Baarn-Soest, waar 

onze school deel vanuit maakt.  Zijn termijn zit er op en Joris heeft 

aangegeven te stoppen met het MR-werk. Daarom schrijven we 

verkiezingen uit voor een nieuw lid van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad. Dit is je kans om mee de denken met het 

beleid van de school en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het 

onderwijs voor onze kinderen. Lijkt je dit wat en wil  je je kandideren? 

Meld je dan uiterlijk 8 oktober aan bij Matthijs van den Berg, voorzitter 

van de MR, op mr@dacostasoest.nl of op 06-31796117. Je kunt 

natuurlijk ook bij Joris of Bastiaan (de andere ouders in de MR), of bij 

Leontine, Marijke of Martijn (de leerkrachten in de MR) terecht. De 
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kandidaten zullen zich volgend Schoolbord aan u voorstellen. Dan volgt ook meer informatie 

over de verdere procedure.  

 

Wie wat wanneer? 

● 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. vrijdag 12 oktober. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 10 oktober. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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