
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 11 oktober 2018  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s), verzorgers(s) 

Kinderen, team: we zijn lekker aan het werk!  

De kinderen kunnen steeds beter vertellen aan welke doelen zij werken en wat zij daarbij 

nodig hebben. Leerkrachten bedenken werkvormen die ook bij of naast een methode gebruikt 

kunnen worden. Kinderen kunnen in samenwerking met het “schoudermaatje”, “oogmaatje” of 

in het “team” heel goed oefenen! We willen dat elk kind elke dag leert en dat de onderwijstijd 

zo goed mogelijk wordt benut en op onze school proberen leerkrachten datgene uit dat bij 

henzelf, bij de groep en bij uw kind past. 

Heeft u gezien dat de kinderen een dagje langer vakantie hebben straks? Het team heeft 29 

oktober een studiedag... 

Dan nog een nieuwtje: inmiddels weten alle kinderen en ouders uit groep 7 het al: juf Anne is 

zwanger! Wij zijn blij voor haar! Tevens betekent het dat wij op zoek zullen gaan naar een 

goede vervanger voor de periode dat zij verlof tegemoet ziet (vanaf eind januari 2019). De 

vacature komt op de website. Kent u iemand? Tipt u deze gerust! 

Ik wens u een goed weekend, hartelijke groet 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
In deze periode lezen we bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als 

ze vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug 

met verhalen over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. 

Is er voor de Israëlieten wel plaats?  

Ook lezen we verhalen over de periode die daarna komt, van de Rechters. Er is geen koning in 

het land, niemand die voor mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop in 

het land en geldt het recht van de sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de sterke 

held met zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal dat 

vragen oproept. Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar 

alleen maar erger van? 

Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. 

In je eentje niet, maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met 

zijn tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Ook kinderen op school moeten steeds weer 

zoeken naar balans. Is er voor iedereen in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je 

daarbij anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. Misschien kunnen de 

verhalen van deze periode helpen om over die zoektocht na te denken. We hopen dat de 

verhalen tot leven komen in de klassen, en dat de kinderen uitgenodigd worden om zelf te 

ontdekken wat deze verhalen hen te zeggen hebben! 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze maand komen er twee nieuwe kleuters bij ons op school: Noa en Tobias in groep C. 

Hartelijk welkom!  
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29 oktober geen les 
Maandag na de herfstvakantie heeft het team een lesvrije dag. We gaan met alle medewerkers 

werkzaam binnen PCBO Baarn en Soest naar het Bomencentrum in Baarn en hebben daar een 

studieochtend; de middag werken we op onze eigen school.  

De kinderen hebben een dagje extra vakantie. 

 

Jaarverslag 2017 PCBO Baarn Soest 
Op de website vindt u het jaarverslag en financieel jaarverslag van 2017. U treft hierin ook alle 

informatie over onze stichting. Visie, missie en plannen voor komende jaren.  

http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017  

 
Talentenlab 

In november starten we weer met het Talentenlab voor de groepen 3 t/m 8. In het Talentenlab 

kunnen de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 

creativiteitsontwikkeling en ontwikkeling van creatief denken. Deze keer zullen de talentenlabs 

op vrijdagmorgen plaatsvinden. De workshops zijn op vrijdag 9 november, 16 maart en 23 

maart van 10.45 - 11.45 uur. We sluiten af met een tentoonstelling en voorstelling op vrijdag 

30 november van 11.30 - 11.55 uur.  

We vragen uw hulp om dit te kunnen realiseren. In de workshops staat brede 

talentontwikkeling van kinderen centraal; zij kunnen aan de slag met handvaardigheid, ICT, 

textiel, drama, muziek, techniek, film, koken enz. Een groepje bestaat uit maximaal 15 

kinderen. Misschien heeft u een idee voor het geven van een workshop, maar er zijn ook 

workshops klaar die alleen nog begeleiding nodig hebben. We zijn nog dringend op zoek naar 

enkele mensen die kunnen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Marijke (groep 8) 

mschepers@dacostasoest.nl 

 

Uit de kinderraad 

De nieuwe kinderraad heeft voor het eerst vergaderd. De kinderen uit de groepen hebben 

aangegeven welk onderwerpen zij dit jaar willen bespreken. We hebben dit keer gesproken 

over de start van het jaar en het je veilig voelen in de groep. Ook over hoe het gaat met afval 

scheiden. De kinderen gaan met de eigen groep inventariseren waar ze trots op zijn op onze 

school en daar een presentatie van maken om te kunnen laten zien als er een nieuw iemand 

op school komt. Mooi om te zien dat de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 ook te rade 

gaan bij de kinderen uit de groepen 3 en 4! 

 

Prentenboeken vermist 
Tijdens de kinderboekenweek lezen kinderen van groep 5 voor aan kinderen van groep 3. 

Helaas worden er op dit moment 2 prentenboeken vermist van Daan uit groep 5, die hij 

voorlas aan groep 3. Het gaat om: ‘Kikker is verliefd’ en ‘IJsvinger’ 
 

We vragen alle ouders thuis te kijken, of uw kind per ongeluk prentenboeken van Daan mee 

heeft genomen, omdat er meer van dezelfde prentenboeken zijn. De naam van Daan staat in 

deze boeken vermeld. Mocht uw kind deze prentenboeken per ongeluk hebben meegenomen, 

wilt u ze dan aan meester Jan geven? 
 

Alvast hartelijk dank voor het controleren van de meegenomen boeken! 

 

Nieuws uit de medezeggenschapsraad 

 

Twee kandidaten, twee vacatures: geen MR-verkiezingen nodig 

Vorig Schoolbord schreef ik dat er verkiezingen voor een nieuw lid van de oudergeleding van 

de medezeggenschapsraad aankomen, omdat Joris afscheid van de MR neemt, en deed ik een 

oproep aan ouders om zich te kandideren. We zijn heel blij dat twee ouders zich aangemeld 

hebben: Merel Valk en Jaco Havelaar. Ze stellen zich hieronder aan u voor.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat er medio volgend jaar nog een vacature ontstaat, omdat 

Bastiaan de MR zal verlaten wegens verhuizing. De reglementen van de MR schrijven voor dat 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017
mailto:mschepers@dacostasoest.nl
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/


als er niet meer kandidaten dan vacatures zijn, er geen verkiezingen gehouden hoeven worden 

en de kandidaten direct benoemd kunnen worden.  

In overleg met Merel en Jaco hebben we besloten dat Merel eind van dit jaar zal instromen op 

de plek van Joris en Jaco medio volgend jaar op de plek van Bastiaan. Fijn dat hiermee de 

oudergeleding van de MR voor komende periode ingevuld is en we door kunnen gaan met onze 

taak als MR: het meedenken bij het schoolbeleid, soms adviseren, soms meebeslissen, maar 

altijd vanuit het belang van de kinderen van de Da Costaschool. Weet ons te vinden voor 

vragen en opmerkingen! 
 

Namens de hele MR, met hartelijke groet, 

Matthijs (06-31796117), voorzitter 

 

Voorstellen nieuwe leden 
 

Merel Valk 

Graag stel ik mijzelf kandidaat voor de MR. Mijn naam is Merel Valk, ik ben getrouwd met 

Jeroen en de moeder van Dauphine (groep 8), Elin (groep 7) en Pepijn (groep 4). Van 

oorsprong ben ik medisch bioloog en wetenschapster. Tegenwoordig zorg ik voor ons gezin en 

daarnaast werk ik als vrijwilliger. Anderhalf jaar geleden zijn wij uit 

Amstelveen verhuisd naar Soest en zijn onze kinderen op de Da 

Costaschool begonnen. De overgang naar de Da Costaschool is zeer soepel 

verlopen en al heel snel voelden de kinderen en wij ons opgenomen in de 

“schoolgemeenschap”. Ik heb de Da Costaschool leren kennen als een 

school waar hard en serieus gewerkt wordt, maar ook tijd is voor extra 

activiteiten en leuke uitjes. Op de school in Amstelveen was ik lid van de 

oudercommissie en het lijkt mij nu leuk om op de DaCosta school lid te 

worden van de MR. Mijn ervaringen met twee basisscholen en als groep 8 

ouder (al weer) zou ik graag inzetten om kritisch maar met open blik mee 

te denken over het beleid op de Da Costaschool.  

 

Jaco Havelaar 

Wie ben ik? Mijn naam is Jaco Havelaar, 44 jaar oud. Ik ben getrouwd met Corine, samen 

hebben wij 4 kinderen waarvan er nu twee op de Da Costaschool zitten: Corné in groep 4 en 

Siebren in groep 3. 

Ik woon inmiddels 10 jaar in Soest, ben lid van de PKN en sinds dit jaar ook bestuurslid van 

boekwinkel De Fakkel in Soest. Ik ben registeraccountant en werk als controller bij een grote 

retailorganisatie. 
 

Waarom wil ik in de MR? Zoals gezegd zitten twee van onze kinderen op dit moment op de Da 

Costaschool, de andere twee zullen in de toekomst ook naar deze school gaan. Dat betekent 

dat wij als gezin de komende jaren aan de school verbonden zullen blijven. Om die reden wil ik 

ook actief bij de Da Costaschool betrokken zijn en wil ik 

meedenken over het beleid van de school. Met mijn 

financiële achtergrond kan ik ook op dat gebied veel 

toegevoegde waarde bieden. 

Wat vind ik belangrijk? 

• De christelijke identiteit van de school; 

• de kwaliteit van het onderwijs; 

• een veilige omgeving voor alle kinderen; 

• plezier op school en niet alleen prestatie; 

• een goede verstandhouding tussen leerkrachten en 

ouders; 

• een stabiele financiële basis.  
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Wie wat wanneer? 

● Maandag 22 t/m 26 oktober: herfstvakantie 

● Maandag 29 oktober: studiedag - alle kinderen vrij 

● Dinsdag 30 oktober: hoofdluiscontrole 

● Woensdag 31 oktober: Streetwise 

● Zaterdag 3 november: schooldamtoernooi 

● Dinsdag 6 november: groep 3 - Poppentheater (Idea) 

● Woensdag 7 november: groep 4 - Poppentheater (Idea) 

● Vrijdag 9 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Donderdag 15 november: groep 8 - dode-hoekles 

● Vrijdag 16 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Vrijdag 16 november: sintversiermiddag 

 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 9 november. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 7 november. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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