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

Na het positieve inspectiebezoek was de veelgehoorde reactie in ons team: “Fijn dat de 

inspectie gezien heeft wat we allemaal ontwikkelen; dat is een mooie bevestiging!  

Nu gaan we gewoon lekker verder!” En zo is het.  

Op vrijdagen zindert de school door de groepsoverstijgende talentenlabs met aanstaande 

vrijdag de presentaties. Komt u ook kijken? 

We ontwikkelen een leerlijn onderzoekend leren, die gebruikt kan worden bij doen van 

onderzoek en maken van presentaties. Waarin kinderen werken aan doelen op gebied van 

ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en er wordt samengewerkt. 

Ook tijdens taal- en rekenles wordt er coöperatief gewerkt. Vandaag werd er in de groepen 5 

en 6 (fictief) speelgoed verkocht en leerden de kinderen sommen maken ‘op de markt!’ 

En natuurlijk bereiden we ons voor op de komst van sinterklaas en straks het kerstfeest in de 

Petrus en Pauluskerk.  

Volgende week komt de benoemingsadviescommissie bij elkaar voor de vervanging van juf 

Anne vanaf eind januari. Spannend!  

Rachid, onze vrijwillig conciërge, is gelukkig weer thuis en kan herstellen van zijn operatie.  

Ook is het elke keer weer even spannend als er een leerkracht ziek is… is er wel een vervanger 

beschikbaar? Heeft u thuis een noodscenario achter de hand voor het geval opvang op school 

niet mogelijk blijkt? Verderop in deze nieuwsbrief de spelregels voor onze handelswijze 

opgesteld vanuit ons bestuur.  

Ik wens u een goed weekend en een gezellige sinterklaastijd en hoop u weer te ontmoeten op 

school! 

Annemiek van Benthem 
 

Kind op maandag 
We vertellen in deze weken verhalen over het volk Israël, op weg naar het beloofde land. De 

verkenners nemen alvast een kijkje in het nieuwe land. Vol verwachting klopt het hart van het 

volk Israël, maar er is ook bezorgdheid. Is er voor de Israëlieten wel plaats? Er is geen koning 

in het land, die voor mensen zorgt, zoals God dat wil. Nu geldt het recht van de sterkste en 

kan het land veranderen in een chaos. Welke goede leider kan regeren met verstand en gevoel 

en een goede weg uitzetten voor de toekomst? 

Het volk Israël moest in het beloofde land  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. 

Je gegeven sterke punten en krachten inzetten op een goede manier is moeilijk, maar geeft de 

beste garantie op een goede toekomst! 
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Bestuursafspraken bij ziekte en geen beschikbare invaller 
Tijdens de ziekteperiode zou een groep mogelijkerwijs naar huis worden gestuurd worden als 

de hieronder genoemde opties zijn onderzocht. Er is: 

1. geen invaller via IPPON; 2. geen ander personeelslid die kan invallen; 3. geen ambulante 

tijd meer die kan worden ingezet voor lestijd (uitgezonderd de ambulante tijd van de directeur 

en de IB er. Die ambulante tijd moet beschikbaar blijven voor de organisatie en de 

leerlingenzorg van die dag); 4. geen personeelslid van een andere school van de stichting die 

kan invallen; 5. geen 3e en 4e jaars voltijd of 2e / 2 1⁄2 e jaars deeltijd student op de school 

aanwezig die kan invallen. 

Verdere afspraken: 

a. Het opvangen van een groep door niet gekwalificeerd personeel is geen optie;  

b. De ouders worden indien mogelijk een dag van tevoren op de hoogte gesteld. Als de 

ziekmelding van een leerkracht op dezelfde dag voor 8.00 uur plaatsvindt, wordt de groep op 

de ochtend opgevangen op school, maar zal vanaf de middag thuis zijn. Hierdoor hebben de 

ouders 1 dagdeel de tijd om opvang te creëren;  

c. Een groep wordt niet meerdere dagen belast met geen les. Dan wordt een andere groep 

aangewezen en wordt intern het personeel voor een andere groep gezet;  

d. Het samenvoegen van groepen of het opsplitsen van een groep over de school kan in 

principe alleen als de calamiteit op de dag ontstaat waardoor ouders niet bijtijds kunnen 

worden ingelicht. Verder is dit in het licht van de onderwijskwaliteit geen optie;  

e. Het niet leskrijgen van een groep wordt via de mail gemeld aan de bestuurder. 

 

Sinterklaas 
Woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas de Da Costaschool.  

We verwachten alle kinderen tussen 8.15 uur en uiterlijk 8.30 uur op het middenplein om 

Sinterklaas te verwelkomen. Natuurlijk zijn ook ouders hierbij welkom. Kinderen die het 

spannend vinden mogen bij hun ouders achteraan staan. Hieronder een plattegrond waar de 

kinderen zich mogen opstellen.  
 

Belangrijk:  

→ Om 8.30 uur sluit het hek aan de Prins Bernardlaan en kunnen er geen fietsen meer 

gestald worden! 

Na het welkom gaan de ouders naar huis en lopen de kinderen met hun juf/meester naar 

binnen om het sinterklaasfeest te vieren.  
De kinderen hoeven geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Het is handig 

om een tas mee te geven voor de sintspullen. 

Om 12.00 uur ruimen we de sintversieringen weer op. Helpt u mee? 
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Versieren voor kerst 
Op vrijdag 7 december a.s. willen wij de school weer in kerstsfeer gaan versieren. 

Natuurlijk hebben wij daarbij uw hulp als ouders nodig! 

Heeft u zin en tijd om op vrijdagmorgen 7 december a.s. om 8.30 uur mee te helpen om de 

school in kerstsfeer te versieren, dan kunt u zich inschrijven op de formulieren die vanaf 

maandag 26 november naast de deuren van de klaslokalen hangen. 

Ook voor het opruimen zijn helpende handen bijzonder welkom. Dit is op vrijdag 21 december 

ook om 8.30 uur.  

 

Uit de kinderraad 

De kinderraad komt volgende week weer bij elkaar. Zij denken mee met onder andere de 

rondleidingen voor nieuwe ouders, de implementatie van onderzoekend leren en de keuze voor 

het goede doel. 

 

Vervangingen  
Juf Anouk is in groep 1+2b vervangen door juf Edith. We hopen dat volgende week een ieder 

(meester Jan B, juf Geke, juf Frieda en juf Anouk) weer beter is! 

 

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? 

● Maandag 26 november: MR-vergadering 

● Vrijdag 30 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs presentaties 11.15 - 11.45 uur 

● Woensdag 5 december: sinterklaasfeest 

● Woensdag 5 december: 12.00 uur: opruimen sintversiering 

● Vrijdag 7 december: kerstversierochtend 8.30 uur 

● Dinsdag 11 december: groep 8 - Sciencelab (Kinderboerderij) 

● Woensdag 19 december: kerstviering in de kerk (‘s avonds) 

● Vrijdag 21 december: 8.30 uur opruimen kerstversiering  

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 7 december. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 5 december. 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 

het team van de Da Costaschool 

 

 

Ingezonden:Kerstdorp Soest 
 

Rita Wensink (Dylan groep 7) en Nicolette Riga (Guusje groep 5 en Job groep 2) organiseren 

met nog enkele vrouwen op 15 en 22 december Kerstdorp Soest. Op het plein voor Metz 

komen kerstkraampjes, een kerststal, een kerstknutseltent, een kerst sing a long, workshops 

en een prijsvraag voor de kinderen enz.  

We zijn hiervoor nog op zoek naar Soestenaren: kinderen, volwassenen, zangers, acteurs, 

muzikanten die ‘s middags willen optreden of mensen die een crea-workshop willen geven. De 

verenigingen worden al benaderd, maar als jullie mensen in jullie omgeving kennen die dit 

willen doen, wil je dit dan aan één van ons doorgeven?  

Ook zoeken we nog heren die de kerstman willen zijn. Zijn er buurmannen die dit willen? Of 

hebben jullie kennissen die dit zouden willen?  

We hopen op een sfeervolle, muzikale en creatieve kerstbeleving. 
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