
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 7 december 2018  

 

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

Voor u alweer het voorlaatste Schoolbord van dit jaar. Wat vliegt de tijd! 

We kijken terug op een gezellig sinterklaasfeest. Wat waren er weer mooie surprises en 

gedichten! En in alle klassen een uitstekende sfeer; in de ontmoetingsruimte mochten de 

jongsten vragen stellen, kunsten vertonen en natuurlijk liedjes zingen voor de sint. 

Vanochtend is de school in kerstsfeer omgetoverd. Enorm bedankt voor alle helpende handen!  

De adventstijd is inmiddels aangebroken en we leven toe naar de kerstviering. Daarbij vieren 

we de komst van het kindje Jezus, omlijst door een verhaal in het thema van ‘Kind op 

Maandag’, onze godsdienstmethode. 
 

We hopen u allen te ontmoeten bij onze kerstviering in de Petrus en 

Pauluskerk op woensdag 19 december 2018 van 18.30 - 19.30 uur. 

Een uitnodiging volgt nog. 
 

Welke ouders zijn eventueel bereid om een paar straatjes om  

te rijden om een kind thuis op te halen? U kunt dit aan mij doorgeven. 

Ik wens u goede weken, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten 

Jozef en Maria op  

weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land 

woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven 

telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man.  

Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? 

Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten 

vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen 

– de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten.  

Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet? 

Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: ‘Tel je mee?’ We gaan met de 

kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal 

kinderen in de klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar 

we werken het thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en 

niet meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit thema. Het 

gaat over meneer Exactus, die in Betlehem alle mensen moet tellen.  

Maar of hij echt iedereen geteld heeft…? 

 

Vervangingen 
Juf Anouk is dinsdag vervangen door juf Mildred.  
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Nieuwe leerkrachten 
Als juf Anne met verlof gaat (verwachte datum is 25 januari) dan zijn de vervangende 

leerkrachten: 

maandag, dinsdag, woensdag: meester Rens; 

donderdag, vrijdag: juf Sandra.  

We kijken uit naar hun komst! 

Meester Rens komt al vanaf volgende week twee dagen inwerken. Hij komt vanuit PCBO, van 

de Amalia-Astro school. Juf Sandra kan begin januari starten; zij werkt nog op De Wissel in 

Utrecht. 

 

Corine in de bloemetjes 
Wat zijn we u dankbaar als u ons helpt met de gouden tip 

om een nieuwe leerkracht voor de school te benaderen! 

Gisteren is Corine in de bloemetjes gezet hiervoor. 

Zij is degene die Sandra tipte over onze vacature. 
 

Kijkt u ook naar de bijlage; een brief vanuit ons bestuur 

over hetzelfde onderwerp. 

 

Luizen 

In groep 3 zijn hoofdluizen en/of neten gemeld door een ouder. Fijn dat het aan ons wordt 

doorgegeven. De volgende controle is dinsdag 8 januari 2019. Blijft u thuis controleren? 

 

Kerststukjes maken 

De kersttijd is weer aangebroken! Net als vorig jaar, willen wij met de kinderen van de 

groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op woensdagmorgen 19 december a.s. een gezellige 

kerststukjes-morgen houden. De kinderen gaan van 11.00 – 12.00 uur kerststukjes in hun 

eigen groep maken. 
 

Voor het maken van een kerststukje moet uw kind zelf enige zaken van huis 

meenemen. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind op woensdag 16 december aanstaande de 

volgende zaken mee naar school neemt: 

● Een bakje, om het kerststukje in te maken 

● Oasis (steekschuim) (graag al nat en in het bakje) 

● Een mesje, om puntjes te maken aan de in te steken kerst-takjes (graag ingepakt en veilig 

mee naar school geven!) 

● Eventueel een smalle kaars voor in het stukje 

● Kleine versieringen voor in het stukje 

● Kerstgroen (takken van de den / spar / hulst, enz.) 
 

Natuurlijk  hebben we voor deze kerst-stukjes-morgen veel hulp van u, ouders nodig! Heeft u 

tijd en zin, om in de groep van uw kind uw medewerking te verlenen aan de 

kerst-stukjes-activiteit op woensdag 19 december aanstaande, wilt u zich dan z.s.m. 

aanmelden bij de leerkracht van uw kind? Alvast hartelijk dank voor uw hulp !! 
 

De kerstcommissie 

 

Thema kleuters: kerst 
Vanaf aanstaande maandag beginnen we in de kleutergroepen met het thema kerst. 

De letter die centraal staat is de L van lichtjes. De kinderen mogen spullen van thuis 

meenemen die beginnen met deze letter en spullen die met het thema te maken hebben. 

 

De Beverwedstrijd 
De Beverwedstrijd is een gratis informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 

van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld 

om leerlingen kennis te laten maken met informatica. Misschien ontdekken ze wel dat ze er 

talent voor hebben!  
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De leerlingen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, 

structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar 

je hebt geen voorkennis nodig.  De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en 

goed nadenken kan oplossen. De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt… 

De groepen 6, 7 en 8 hebben dit jaar bij ons meegedaan en 3 kinderen zijn daarvan de beste 

van school geworden. Dat zijn uit groep 6 Marijn Rietkerk en Timme Bussemaker en uit groep 

8 Felien Bussemaker. Iedereen die meegedaan heeft krijgt een certificaat. 

 

Uit de kinderraad 
Beste ouders van de Da Costa, 
 

In de kinderraad hebben we gesproken over welk goed doel we voor de school gaan kiezen. 

Samen hebben we overlegd en we zijn uitgekomen op het doel SOS kinderdorpen. En dat doel 

houdt in dat : SOS kinderdorpen ervoor zorgt dat de gebroken families weer heel worden. SOS 

kinderdorpen doet dat door : familie huizen te bouwen in een kinderdorp of gemeenschap: de 

kinderen groeien hier op met hun eigen broer/zus in een veilige familie totdat ze groot genoeg 

zijn om voor zichzelf te zorgen. Ook doet SOS kinderdorpen aan Crisisopvang, een tijdelijke 

opvang voor kinderen. SOS kinderdorpen vangt ook kinderen op in een pleeggezin. Dit doet 

SOS kinderdorpen in meer dan 135 landen en gebieden. En als wij willen helpen kunnen wij als 

Da Costa geld inzamelen voor de kinderen in de gebroken gezinnen. 

Er zijn verschillende dingen waar de school aan mee kan doen.  

Op de site staan al verschillende acties om de kinderen te helpen. Wij willen hier nog een 

keuze in gaan maken.  

We willen beginnen met de actie om met de kerstviering van de Da Costaschool in de kerk geld 

op te halen tijdens de collecte voor SOS Kinderdorpen. 
 

Namens de kinderraad,  

Sion en Elin groep 7 

 

Vrijdag 21 december 
Vrijdag 21 december is de laatste schooldag van dit kalenderjaar en is een gewone schooldag. 

In de ochtend is het fijn als er weer een groep ouders wil helpen de kerstversieringen op te 

ruimen. Ook komen de glazenwassers, die aan het werk kunnen als wij de ramen “schoon” 

presenteren. Kunt u helpen? Een lijstje hangt bij groep 5 van meester Jan. 

 

Sylvester scholierencross 

De Oudercommissie heeft na goed beraad besloten dit jaar niet deel te nemen aan de 

Sylvester scholierencross op 31 december. 
Uiteraard kan er nog wel deelgenomen worden als individu (www.sylvestercross.nl) of 

bijvoorbeeld via de BSO of sportvereniging. 

 

Nieuwe planten op school 
 

 

 
 

 

 Heeft u gezien dat wij 3 van deze grote neuwe aanwinsten  

hebben op school?  

Met dank aan Jorn Dankaert, ontvangen vanuit zijn bedrijf. 
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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? 

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

● Maandag 17 december: MR-vergadering 

● Woensdag 19 december: kerstviering in de kerk (start 18.30 uur) 

● Vrijdag 21 december: 8.30 uur opruimen kerstversiering  

● Vrijdag 21 december: gebedsgroep 

● Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie 

● Maandag 7 januari: koffie voor ouders 

● Dinsdag 8 januari: hoofdluiscontrole 

● Woensdag 9 januari: groep 1+2b - Vijver vol geheimen (Kinderboerderij) 

● Donderdag 10 januari: groep 1+2a - Vijver vol geheimen (Kinderboerderij) 

● Vrijdag 11 januari: start project W&T groepen 3,4 en 8 

 

Op het prikbord 

● Ik val op! - Daar kun je mee thuiskomen! 

● De Notenkraker - kerstconcert 15 december Pauluskerk Baarn door muziekschool 

Baarn-Soestdijk 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 21 december. U kunt kopij inleveren tot 

uiterlijk woensdag 19 december. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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