
 
 

  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 21 december 2018  

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

Wat fijn dat u met zovelen aanwezig was bij de kerstviering!  

Ik hoop dat u genoten heeft van de kinderen en van de wijze  

waarop we het met hen samen hebben vormgegeven. 

Dank aan een ieder die heeft geholpen! 

De komende twee weken is er tijd voor rust en bezinning.  

In het nieuwe jaar gaan we het licht weer tegemoet.  

In dit Schoolbord nog een korte terugblik en vooruitblik.  

Ik wens u fijne kerstdagen en hoop u weer terug te  

zien in het nieuwe schooljaar.  

Maandag 7 januari staat er om 8.20 uur een kopje  

koffie voor u klaar en kunnen we samen het nieuwe jaar inluiden! 

Annemiek van Benthem 

 

Tel de vogels in de lucht 

de huizen in de stad 

desnoods de korrels op het strand. 

Tel je centen op de bank 

of de vingers van je hand. 

 

Maar tel nooit de mensen 

want die zijn ontelbaar. 

Je kunt niet tellen hoe ze heten 

wat ze voelen en beleven 

en wie ze zijn kan niemand meten. 

 

Van de mensen kun je houden. 

Leer ze kennen en vertrouwen 

wat ze zijn van grote waarde 

alle mensen op de aarde. 

 

Kind op maandag 
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer mooi jaar 

mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je 

iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over 

Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige 

mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een 

beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het 

beste’. We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een 

bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal 

in Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het 

woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag 

van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het verhaal van zijn 

liefde voor mensen gaan leven. 
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Opbrengst collecte voor SOS-kinderdorpen 

Gisteren is er geteld: bij de kerstviering is woensdag € 517,85 opgehaald voor 

SOS-kinderdorpen. Heel hartelijk dank! 

 

Vervangingen  
Juf Inkie wacht op een heupoperatie en kan niet werken. Juf Ria vervangt. 

Ju Helga heeft de griep, donderdag was juf Edith er en vandaag is meester Rens er. 

Meester Rens ondersteunt en vervangt vanaf eind januari juf Anne in groep 7. 

 

Ouderbijdrage overgemaakt? 
Van veel ouders is de storting van de vrijwilige ouderbijdrage al binnen. Maar nog niet van 

iedereen… Festiviteiten als sinterklaas, kerst, schoolreis e.d. worden hiervan betaald.  

Mocht u niet meer beschikken over de brief met gegevens kunt u ons mailen hierover. 

 

Luizencontrole 
Op dinsdag 8 januari en woensdag 9 januari worden alle kinderen weer gecontroleerd op 

hoofdluis. Denkt u die dag(en) aan de haardracht?  

Wilt u in 2019 helpen met controleren (de dinsdag na een vakantie) geef dit dan door aan de 

leerkracht of aan juf Frieda. 

 

Oudergesprekken 
Op dinsdag 15 januari zijn er oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht. Mocht de 

leerkracht u willen spreken, dan ontvangt u via uw kind op dinsdag 8 januari een uitnodiging 

voor het gesprek met een tijdstip waarop u verwacht wordt. Deze gesprekken zullen ook weer 

op de middag worden gepland. 

 

Presentatie onderwijsinspectie bij bestuur 
Donderdag 20 december was er een terugkoppeling van de inspectie over de bezoeken aan het 

bestuur en vier scholen (Werveling, Waterink, Guido de Bres en Da Costa). 

Als hoofdconclusie stelt de inspectie dat de sturing op kwaliteit over het geheel genomen op 

orde is en het financieel beheer deugdelijk is. Als positieve factoren zijn benoemd dat het 

bestuur: 

- zorgt voor voldoende kwaliteit en zorgt voor deugdelijk financieel beheer; 

- zijn ambities uitgewerkt heeft in strategisch beleid; 

- de scholen ruimte geeft om de eigen visie in de praktijk vorm te geven; 

- de code goed bestuur volgt; 

- een professionele cultuur nastreeft; 

- verantwoordelijkheden zo laag mogelijk belegt; 

- transparant handelt, beleidsdocumenten zijn openbaar; 

- verantwoording goed verankert in de structuur RvT en GMR. 

De inspectie is tevreden over drie van de vier scholen en ziet bij een van de scholen 

verbeterpunten. We zijn trots op de scores voor de Da Costaschool: 

OP 2 - zicht op ontwikkeling G 

OP 3 - didactisch handelen V 

KA 2 - kwaliteitscultuur G 

KA 3 - verantwoording en dialoog G 

In ons team zullen we bespreken wat maakt dat we een voldoende en geen goed hebben bij 

didactisch handelen. De inspectie heeft gezien dat we ons scholen in het zo effectief mogelijk 

gebruik maken van de leertijd, alle kinderen op het eigen niveau laten werken, instructies zo 

kort mogelijk willen houden, kinderen meer laten samenwerken om de betrokkenheid nog 

verder te verhogen. Onze lat ligt hoog en we zijn het met de inspectie eens dat het nòg beter 

kan!   
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Medezeggenschapsraad 
Afgelopen maandag, 17 december, kwam de MR weer bijeen. Joris neemt bijna afscheid van 

de MR en maandag was zijn vervanger, Merel Valk, moeder van Dauphine (groep 8), Elin 

(groep 7) en Pepijn (groep 4) al bij de vergadering aanwezig. Hieronder een kort overzicht van 

zaken die de revue passeerden maandag. 

Annemiek informeerde de MR over de voortgang m.b.t. de begroting, de plannen voor het 

presenteren van het jaarverslag (en dat gaat dit jaar op originele wijze plaatsvinden...), het op 

te stellen schooljaarplan 2019 en de nieuw op te stellen tevredenheidsonderzoeken voor 

kinderen, ouders en medewerkers.  

Verder zijn de lopende onderwijsontwikkelingen (het doorontwikkelen van spreekbeurt en 

werkstuk tot onderzoeksmatig leren met behulp van 21e eeuwse vaardigheden én de 

vormgeving van verrijking en verdieping op school) besproken.  

De MR kreeg ook deze avond weer ruimschoots de mogelijkheid om proactief en constructief- 

kritisch mee te denken en bij te dragen.  

Het MR-jaarverslag 2018 werd, met dank aan voornamelijk Leontine, vastgesteld en er werd 

vastgesteld dat de besteding van werkdrukgelden daadwerkelijk hebben geleid tot een 

verlaging van de werkdruk dit schooljaar. Zaak om dit vast te houden, vindt de MR.  

Op het GMR-MR-overleg heeft Matthijs namens onze MR vooral kunnen ‘brengen’ en kunnen 

constateren dat de Da Costa op dit moment fijn draait. 

Tot slot hebben we als MR nogmaals nagedacht over een optimale communicatie met u als 

ouders. Om eventuele drempels te verlagen bent u in 2019 elke eerste woensdagmorgen van 

de maand van 8.30 - 9.00 welkom op het MR-spreek(half)uur op de Da Costa. Afwisselend zal 

een van onze ouders (Bastiaan Assink, Matthijs van den Berg of Merel Valk) op school 

aanwezig zijn voor uw vragen en/of opmerkingen. U bent hierbij dus alvast van harte 

uitgenodigd op woensdag 9 januari! 

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 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie 

● Maandag 7 januari: 8.20 uur - koffie voor ouders  

● Dinsdag 8 januari: hoofdluiscontrole 

● Woensdag 9 januari: 8.30 uur - spreek(half)uur MR 

● 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 

● Dinsdag 15 januari: groep 1+2c - Vijver vol geheimen (Kinderboerderij) 

● Dinsdag 15 januari: oudergesprekken (op uitnodiging) 

● Vrijdag 18 januari: gebedsgroep 

● Dinsdag 22 januari: groep 5 en 6: 3 x 3 - Dans (VdHuchtschool) 

● Woensdag 23 januari: start nationale voorleesdagen 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 11 januari. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 

9 januari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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Ingekomen post; kinderen uit onze groepen 6, 7 en 8 hebben meegedaan.  

Misschien stemt u op hen?! 
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