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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 11 januari 2019  

 

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

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen we u een mooi en goed nieuwjaar. Tevens realiseren 

we ons, dat dat voor een ieder anders ligt, qua gezondheid en leefomstandigheden. Op school 

prijzen we ons gelukkig met onze ploeg leerkrachten en stagiairs, die heerlijk samen werken 

en samen leren. Met de fijne samenwerking met onze MR en met ons bestuur. Met voldoende 

vervangers wanneer dat nodig is.  

We zijn blij dat Rachid weer op de been is en dat het kindje van juf Anne goed groeit. We 

wensen u gezondheid en levensplezier en Gods zegen daarbij. 

Mocht u het fijn vinden om een keer over uw omstandigheden te komen praten, schroomt u 

vooral niet. Tijdens schooldagen is het voor de les of vlak erna vaak druk; maar we maken 

altijd even tijd voor u als dat nodig is.  

We gaan weer mooie weken tegemoet; meester Rik start met nieuwe thema’s Wetenschap en 

Techniek in de groepen 3, 4 en 8, de kleuters gaan oude apparaten onderzoeken en zich 

verdiepen in beroepen van hun ouders. Ook komen de Voorleesdagen er weer aan. Hieronder 

meer. Veel leesplezier! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer een 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. We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, 

veelzeggende en inspirerende verhalen tegemoet gaan! 

 

Welkom juf Sandra 
Het is woensdag als ik dit stukje schrijf, de avond voordat ik mag gaan kennismaken met de 

kinderen van mijn nieuwe groep 7, nieuwe collega’s en u als ouders van de Da Costaschool. 

Een beetje spannend natuurlijk, maar ik heb er vooral heel veel zin in! In 2000 liep ik voor het 

eerst het schoolgebouw binnen voor een korte stage en in 2002 kwam ik er weer terug als 

leraar in opleiding tijdens mijn laatste jaar aan de Pabo. Ik heb goede herinneringen aan die 

tijd; vooral de sfeer in school is mij bijgebleven.  

Toen de vacature voor groep 7 via een ouder van de Da Costaschool op mijn pad kwam, ben ik 

eens gaan rondkijken op de website. Wat ik daar zag en las, maakte mij enthousiast om het 

gesprek over de baan aan te gaan.  
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In de afgelopen jaren heb ik vooral veel ervaring opgedaan in de bovenbouw. De eerste 11 

jaar heb ik fulltime voor groep 7/8 gestaan op De Triangel in Houten. De jaren daarna deed ik 

afwisselend groep 3/4, 5 en 7, de laatste paar jaar op De Wissel in Utrecht. Drie jaar geleden, 

toen onze oudste werd geboren, ben ik parttime gaan werken om daarnaast ook van het 

moeder zijn te kunnen genieten. Samen met mijn man Lourens, Friso van 3 en Anne-Linde van 

1,5 jaar woon ik in Hooglanderveen. Als het voorjaar begint, hoop ik ook eens op de fiets naar 

school te komen. Een mooie route, heb ik gezien! Vanaf morgen hoop ik wekelijks op de 

donderdag en vrijdag op school te zijn om straks samen met collega meester Rens groep 7 van 

juf Anne over te nemen. Tot ziens! 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe leerlingen op school gekomen: Maarten en Walter in 

groep 1+2a, Guus in groep 1+2b, Sara in groep 1+2c en Jorick in groep 7. Later deze maand 

komen Otto en Luuk nog in groep 1+2b.  

Allemaal van harte welkom op de Da Costaschool! 

 

Vervangingen  
Juf Ria vervangt juf Inkie, zij krijgt een nieuwe heup. 

Meester Rens (ma,di,woe) en juf Sandra (do, vr) gaan juf Anne vervangen vanaf 28 januari en 

zij zijn nu aan het inwerken. Juf Astrid wordt volgende week vanwege een medische ingreep 

vervangen door meester Rens (16-18 januari). 

 

Luizen 
Afgelopen week zijn alle kinderen weer gecontroleerd. Er zijn neten gevonden in groep 4. Blijft 

u ook zelf controleren? 

 

Citoweek 
De komende weken zijn er cito-toetsen; deze geven de leerkracht richting voor het bepalen 

van niveau’s en instructiebehoefte voor de komende lesperiode.  

 

Dinsdag 15 januari oudergesprekken 
Er is een beperkt aantal uitnodigingen uitgegaan voor een oudergesprek, op initiatief van de 

leerkracht. De volgende grotere ronde vindt plaats direct na de voorjaarsvakantie.  

Dan heeft er weer een toetsronde plaatsgevonden en net voor de voorjaarsvakantie krijgen de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 het rapport.  
 

Gevonden voorwerpen 
Maandagochtend en woensdagochtend liggen de gevonden voorwerpen in de 

ontmoetingsruimte. Worden ze niet opgehaald, dan gaan ze woensdagmiddag naar de 

kringloop. 

 

De Nationale Voorleesdagen 2019 
Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van woensdag 23 januari t/m 2 februari. Ze worden 

ingeluid met het voorlezen aan onze kleuters van het Prentenboek van het jaar ‘Een huis voor 

Harry’ van Leo Timmers door de Soester wethouder voor het onderwijs Harrie Dijkhuizen.  

Voorlezen is leuk! Je maakt er herinneringen voor het leven mee. Daarnaast heeft voorlezen 

een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Het gaat tijdens de Voorleesdagen 

over het voorlezen aan kinderen, die nog niet zelf kunnen lezen. Meedoen? Dat kan... 

Bij de kleutergroepen hangen intekenlijsten waarop ouders kunnen aangeven wanneer ze 

willen komen voorlezen. 
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Thema kleuters  
Op 28 januari starten we bij de kleuters met een nieuw thema. Het thema is ‘Beroepen’ en 

daarin gaan we ons verdiepen in het thema ‘Techniek’. Voor dit thema zijn wij op zoek naar 

kapotte apparaten. Wat is er nou leuker dan ‘onderzoeken’ hoe echte apparaten er van 

binnen uitzien? U kunt de apparaten inleveren bij de kleutergroepen. 

Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om iets te komen vertellen en laten 

zien over hun beroep. Als u dit leuk lijkt kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten bij de 

deuren van de kleutergroepen.  

 

Nieuws vanuit de MR 
In het vorige Schoolbord deden we verslag van de laatstgehouden MR-vergadering. Inmiddels 

komt de volgende MR-vergadering ook al weer snel dichterbij. Die is op 28 januari. Daarover 

leest u in het volgende Schoolbord meer.  Afgelopen woensdag was het allereerste 

MR-spreekuur. Dat beviel goed. Verschillende ouders kwamen langs voor een praatje, vraag of 

opmerking. Heel nuttig en op een aantal zaken komen we na de MR-vergadering nog terug. 

Het volgende MR-spreekuur is op woensdag 6 februari van 8.30 tot 9.00 in de 

ontmoetingsruimte. Zet 'm vast in uw agenda en wees welkom! Mocht u als ouder vragen of 

opmerkingen hebben over het schoolbeleid, kunt u natuurlijk ook via andere kanalen terecht 

bij de MR. Bijvoorbeeld via het emailadres van de MR (mr@dacostasoest.nl) of rechtstreeks bij 

de oudergeleding van de MR: Matthijs van den Berg (06-31796117), Bastiaan Assink 

(06-20210610) en Merel Valk (06-47783095). 

 

Kerstdorp Soest  
Op uw verzoek een terugkoppeling van Nicolette en Rita: “wij kijken met heel veel plezier 

terug op Kerstdorp Soest! Inmiddels zijn de bomen in de winkelstraat uitgekleed en de huisjes 

opgehaald uit de etalages uit de winkels. Stuur gerust een berichtje als je je huisje mist, 

Rigadejager@gmail.com. De kinderen in Soest zijn heel creatief geweest. Ongeveer 130 

huisjes hebben in de kerstvakanties in de etalages staan pronken! Van onze school heeft 

Doortje (groep 5) gewonnen!” 

 

Wie wat wanneer? 

● 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 

● Maandag 28 januari: MR-vergadering 

● Woensdag 6 februari: groep A, B en C - Hoor mijn Plekje (Idea) 

● Woensdag 6 februari: 8.30 - 9.00 MR-spreekuur 

● Maandag 11 februari: kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 25 januari. Kopij inleveren kunt u tot uiterlijk 

woensdag 23 januari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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