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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 9 november 2018  

 

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

Heeft u het gezien? We zijn allemaal een centimeter gegroeid als team. We kijken namelijk 

supertrots terug op het inspectiebezoek van afgelopen maandag.  

Er is bij ons (als deel van de bestuursinspectie) gekeken naar de indicatoren ‘zicht op 

ontwikkeling’ en ‘kwaliteitscultuur’. Er waren lesbezoeken, gesprekken met team en met 

kinderen, en met directeur en intern begeleiders. Hierbij werd gecheckt hoe de diverse 

geledingen zich verhouden tot alle ontwikkelingen op onze school. We ontvingen de volgende 

mondelinge feedback van de inspecteur:  

“Ik heb gezien dat jullie een ambitieuze school zijn en dat jullie kritisch zijn naar jezelf. 

Jullie zetten onderwijsontwikkelingen doordacht in, jullie evalueren goed en nemen de 

mensen er goed in mee. 

Zicht op ontwikkeling 

Jullie hebben de kinderen goed in beeld en stemmen goed af op hun onderwijsbehoefte. 

Jullie zijn goed ingespeeld op de doelgroep, die van hoog niveau is. Jullie werken aan 

vergroten van eigenaarschap en meer activerend lesgeven en dat is goed zichtbaar; ik heb 

een aantal mooie voorbeelden gezien. Sommige leerkrachten kunnen zich nog verder 

ontwikkelen, door het geven van kortere instructies, door het durven keuzes maken en 

durven loslaten. Jullie realiseren goede ondersteuning en er zijn goede ontwikkel- 

mogelijkheden. 

Kwaliteitscultuur  

Jullie hebben de kwaliteitszorg degelijk in beeld; waar sta je en wat is er nog nodig? Jullie 

doen een goede evaluatie van het onderwijsproces, in de bouw, in het team, middels 

bordsessies; jullie doen kwaliteitspeilingen en baseren je doelen hier aantoonbaar op. Het is 

zichtbaar dat zowel de kinderen als het team blij worden van de ontwikkelingen. De focus 

ligt hier echt op het leren van de kinderen en die van het team vanuit een gezamenlijk 

gedeelde en gevoelde verantwoordelijkheid en daar mogen jullie trots op zijn! 

Ik heb een consistent beeld ervaren gedurende de dag en heb genoten van dit bezoek!” 

Aldus de inspecteur. En we hopen dat u dit met haar eens bent. Wilt u hier over spreken? U 

bent van harte welkom! 

Vriendelijke groet, Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
De  bijbelverhalen in deze weken gaan over het volk Israël, op weg naar het beloofde land.  

De verkenners nemen alvast een kijkje in het nieuwe land. Naast grote verwachtingen is er 

ook bezorgdheid. Is er voor de Israëlieten wel plaats?  

Het gemis van een koning in het land, die voor mensen zorgt zoals God dat wil, baart zorgen. 

Als er geen koning of leider is, geldt het recht van de sterkste en kan het land veranderen in 

een chaos. De kracht van een leider zit niet de spieren-massa, maar in het regeren met 

verstand en gevoel. 

Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken zoeken naar evenwicht in het samenleven 

met andere volken. Die balans vind je niet door het recht van de sterkste te laten gelden, zo 

ontdekken we in de verhalen van Simson. Het zoeken naar evenwicht vraagt veel tijd en 

energie. Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen, om over die zoektocht naar 

evenwicht na te denken. 
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Geboren 
Mohammed en Munazar hebben een broertje gekregen. Hij heet Mus’ab en is geboren op 26 

oktober. Onze hartelijke felicitaties voor de hele familie!  

Ook Hamid uit groep 4 heeft een broertje gekregen. Zijn naam is Adam. Ook voor deze familie 

onze hartelijke gelukwensen! 

 

Nieuwe leerlingen 
In november komen Eymen en Lars bij ons op school. Eymen in groep A en Lars in groep C. 

Van harte welkom! 

 

Luizen 
Vorige week zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn hoofdluizen en/of neten 

gevonden in groep 3 en 6. Blijft u zelf controleren? 

 

Sinterklaasversiermiddag 
Op zaterdag 17 november is de landelijke intocht van Sinterklaas. We gaan de school 

natuurlijk ook weer versieren en hiervoor zoeken we hulp. Wie kan hier op vrijdagmiddag 16 

november van 12.00 tot 13.00 uur mee helpen? Er is oppas voor de kleinere kinderen in klas 

1+2a.  

Bij de klas van uw kind hangt een inschrijflijst. Alvast bedankt voor uw hulp; hier zijn we erg 

blij mee! 

 

Oudergesprekken 

Op dinsdag 20 november en donderdag 22 november zijn er weer oudergesprekken. Deze 

worden dit jaar zoveel mogelijk op de middag gepland. Op maandag 12 november krijgt u een 

uitnodiging voor dit gesprek als de leerkracht u wilt spreken. U kunt ook zelf vanaf dat 

moment een gesprek aanvragen. Inschrijfformulieren zijn bij de leerkracht op te halen. Op 

deze formulieren kunt u aangeven wanneer u echt niet kan worden ingepland. Deze kunnen 

weer ingeleverd worden t/m woensdag 14 november. 

Op vrijdag 16 november ontvangt u een bericht met de dag en het tijdstip waarop u verwacht 

wordt. 

 

Adviesgesprekken groep 8 
Op 20 en 22 november worden de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 gehouden. 

Ook hierbij mag uw kind mee. Juf Marijke zal vanaf maandag 12 november een inschrijflijst 

ophangen. Ouders die zonder kind willen komen, worden hierbij gevraagd zich in te schrijven 

op momenten later op de avond. 

 

Vervangingen  
Dinsdag 13 november is er een intercollegiale coachdag in ons team gepland. Dit heeft tot 

gevolg dat juf Edith enkele lessen vervangt in groep 4, groep 6 en 7. De eigen leerkrachten 

zijn die dag wel gewoon aanwezig. 

 

Uit de kinderraad 

In de kinderraad is gewerkt aan een presentatie die wat de kinderen betreft (groepen 5-8) aan 

nieuwe ouders gegeven zou kunnen worden. Zij stellen:  

1. Er is altijd wel iets te doen, we vervelen ons hier nooit 

2. Er is een goede sfeer 

3. Er wordt niet/weinig gepest 

4. Iedereen is aardig, inclusief de meesters en juffen  

5. Elke klas werkt met klassenregels waar iedereen zich aan houdt 

6. Door compliment-methodes voelen we ons extra fijn 

7. Reken en werkmethoden; we werken met doelen op niveau 

8. Kinderen mogen mee naar oudergesprekken 

9. Er is een opbouw van dagschema’s (4-5-6) en weekschema’s (6-7-8) 

10. We leren goed samen te werken 

11. Er is Wetenschap Natuur en Techniek voor alle klassen 
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12. Er is crea en talentenlab 

13. Er zijn extra lessen en materialen voor slimme kinderen (in de klas zelf en verdiepingsklas) 

14. Op ons schoolplein is altijd wat te doen 

15. We doen brandoefening, we voelen ons altijd veilig 
 

En als ouders vragen welke dingen we minder fijn vinden? 

1. We willen nog wel meer speelgoed en speeltoestellen 

2. We willen wel meer plek om te kunnen zitten tijdens het overblijven 

3. Soms moet er iets gemaakt worden (bv tegels op het schoolplein) en dan lukt het niet zo 

snel 
 

Een afvaardiging van de kinderraden van schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 heeft gesproken 

met de inspecteur. Dit gesprek ging vooral over het niveau dat van kinderen wordt gevraagd 

en de wijze van ondersteuning hierbij.  

 

Rik Kuiper gekozen tot 1 van de 4 Duurzame Docenten 2018 

(Duurzame PABO) 
Rik Kuiper, onze vakleerkracht Wetenschap & Techniek (op vrijdagen) werkt ook op 

Daltonschool Neptunus in Amsterdam. Deze is al 10-12 jaar voorloperschool op gebied van 

Wetenschap, Natuur en Technologie. Ontwerpend en onderzoekend leren op de meest 

duurzame school van Amsterdam. Dat levert van alles op aan 

netwerk, samenwerking met andere scholen die bij hen komen 

kijken, enthousiast worden en denken 'Aha, zo doe je dat!', zo 

ook de da Costaschool. Binnen de AMOS-scholengroep is hij 

samen met een collega het project 'Samen sterk voor 

duurzaamheid' gestart, waarbij contact is gelegd met andere 

scholen om ideeën en ervaringen uit te wisselen op gebied van 

duurzaamheid. Van onderwijs in de klas tot gebouwtechnische 

maatregelen en speedpedelecs en e-scooters voor 

woon-werkverkeer van leerkrachten.  

 

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? 

● Donderdag 15 november: groep 8 - dode-hoekles 

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

● Vrijdag 16 november: sintversiermiddag 12.00 - 13.00 uur 

● Dinsdag 20 november: groep 1 t/m 7 - ouderkindgesprekken 

● Dinsdag 20 november: groep 8 - adviesgesprekken 

● Donderdag 22 november: groep 1 t/m 7 - ouderkindgesprekken 

● Donderdag 22 november: groep 8 - adviesgesprekken 

● Vrijdag 23 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Maandag 26 november: MR-vergadering 

● Vrijdag 30 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs presentaties 

● Woensdag 5 december: sinterklaasfeest 

● Vrijdag 7 december: kerstversierochtend 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 23 november. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk woensdag 21 november. 

 

 

Met vriendelijke groet,  
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het team van de Da Costaschool 
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