
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 8 februari 2019  

 

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

Een kort woordje vooraf vandaag, helaas vanuit het ziekbed. Ik hoop er volgende week weer 

te zijn. Het geeft vertrouwen dat alles gewoon doorgang vindt, ieder zijn rol neemt; er wordt 

fijn samengewerkt op onze school! Maandag werkt het team samen aan de analyse van de 

resultaten van het onderwijs van de afgelopen maanden. We bereiden de nieuwe periode voor 

waarbij we weer nieuwe werkvormen met de kinderen gaan oefenen. Uw kind heeft dus een 

lang weekend! Ook krijgen we volgende week het lang verwachte inspectierapport en dit delen 

we ook zo snel mogelijk met u. Ik wens u een goed weekend, 

Annemiek van Benthem  

  

Poëzieweek afgesloten (maar poëzie kan natuurlijk elke dag!) 

 

zal ik je vertellen 

van de wind 

en het water 

van de zon en de maan 

van vroeger en later 

van bliksem en donder 

van leven en dood 

van boven en onder 

van groen en van rood 

van het vuur en de kou 

van mij 

en van jou 

van de wereld 

de wijde wereld 

vertel ik jou 

  

Hans en Monique Hagen 

 

Kind op maandag 
De eerste dagen van 2019 hebben we elkaar regelmatig ‘het beste’ voor het nieuwe jaar 

toegewenst. In de bijbelverhalen van deze periode zien we, hoe mensen elkaar het beste 

toewensen, maar ook hoe mensen het beste uit zichzelf en anderen proberen te halen. We zien 

in de verhalen ook, hoe Jezus het beste van zichzelf aan anderen geeft en een voorbeeld voor 

anderen wil zijn. Haal het beste uit jezelf en stimuleer anderen dit ook te doen! Dat is de 

boodschap van Jezus.  

We lezen deze periode verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes vertelde 

aan de mensen over de komst van Jezus en mocht Jezus dopen in de Jordaan. Jezus liet in zijn 

leven duidelijk zien, wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’ geven en wensen. Verdrietige 

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

beetje beter voelen. Als God de mensen opzoekt, haalt hij ‘het beste’ uit mensen en wenst ook 

het beste voor alle mensen!  

Soms wil je graag ergens de beste in zijn. Soms lukt dit en soms ook niet. Maar het streven 

om ‘goed’ te doen is nog beter dan ‘de beste’ willen zijn! 
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Vervangingen  
Juf Inkie wordt nog vervangen door juf Ria. Inkie kan na de voorjaarsvakantie voorzichtig 

starten met re-integratie met haar nieuwe heup! Meester Martijn is gisteren vervangen door 

juf Agnes en vandaag door juf Edith. 

 

Staking 15 maart  
Zoals eerder aangekondigd door PO in actie, Aob en FNV is de staking bedoeld om de 

provinciale statenverkiezingen te beïnvloeden en breed aandacht te vragen voor beter 

onderwijs in Nederland. Volgens de initiatiefnemers is er landelijk sprake van dalende 

leerlingprestaties en zorgt het lerarentekort voor een stijgende werkdruk, bij leerkrachten en 

schooldirecties. De bonden en actiegroep roepen op tot staking met als inzet het dichten van 

de loonkloof met het voortgezet onderwijs, en men vindt dat functies van onderwijs- 

ondersteuners opnieuw moeten worden gewaardeerd. 

Zoals u weet heeft elke leerkracht individueel stakingsrecht. Veel van de leerkrachten die op 

15 maart een groep hebben willen staken. Onze school is dus dicht. Zij geven daarbij het 

volgende aan: “Binnen ons bestuur en op de Da Costaschool zijn al goede stappen genomen 

om tegemoet te komen aan werkdrukvermindering. Het is fijn dat er extra gelden zijn 

gekomen en dat we iets meer salaris hebben gekregen. Wij staken vooral vanwege de 

volgende reden: We willen een signaal afgeven omdat we ons nog steeds zorgen maken over 

de forse werkdruk, het lage salaris (gemiddeld nog steeds significant lager dan andere 

HBO-ers) en het salarisgat met het VO. De problemen in de grote steden zijn nijpend en het 

lerarentekort zal alleen nog maar oplopen. We vinden het belangrijk dat er landelijk stappen 

gemaakt worden en dat leerkrachten beter in staat gesteld worden om het onderwijskundige 

deel van hun vak (tijd hebben om je onderwijs creatief vorm te geven, passend bij de niveaus 

in je groep) vorm te geven. We willen graag structureel kleinere klassen, maar dat vraagt om 

meer mensen in het onderwijs en dat is op dit moment nog ver weg. 

Ons beroep heeft geen best imago door bovengenoemde redenen. Daardoor kiezen weinig 

studenten voor de pabo. Goed basisonderwijs is voor onze kenniseconomie van levensbelang. 

We hopen dat men doorgaat men investeren in goed basisonderwijs, want slecht 

basisonderwijs treft ons op de lange termijn allemaal. “ 

  

Luizen 
In groep 3 en 5 zijn luizen gemeld door ouders. Blijft u alstublieft controleren? 

 

Studiedagen  
Op maandag 11 februari en vrijdag 22 februari zijn alle kinderen vrij.  

De eerste studiedag gaat o.a. over de leeropbrengsten n.a.v. de cito M-toets en de werkwijze 

in de groepen de komende maanden. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Voor groep 8 zijn de adviesgesprekken op donderdag 14 februari en maandag 18 februari. De 

lijsten voor de tijden zijn inmiddels ingevuld. Nog even een herinnering om 10 minuten eerder 

aanwezig te zijn, zodat u de gegevens die wij doorsturen naar de toekomstige school van uw 

kind, kunt doorlezen en ondertekenen voor gezien. 

 

Oudergesprekken 

Op woensdag 6 maart en dinsdag 12 maart zijn er weer oudergesprekken. Deze gesprekken 

worden ook weer zoveel mogelijk gepland op de middagen. Op dinsdag 12 februari krijgt u een 

uitnodiging als de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Vanaf dinsdag a.s. kunt u ook zelf 

een inschrijfformulier halen bij de leerkracht. Wilt u deze weer inleveren voor vrijdag 15 

februari? Op donderdag 21 februari krijgt u een brief mee met het moment waarop u verwacht 

wordt. 

Op donderdag 21 februari krijgen de leerlingen van groep 3-8 hun rapport mee.  
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Talentenlab 

In maart starten we weer met het Talentenlab voor de groepen 3 t/m 8. In het Talentenlab 

kunnen de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 

creativiteitsontwikkeling en ontwikkeling van creatief denken.  

De workshops zijn op vrijdag 22 maart, 29 maart en 5 april van 11.00 - 12.00 uur. We sluiten 

af met een tentoonstelling en voorstelling op vrijdag 12 april van 11.30 - 12.00 uur.  

We zijn op zoek naar hulp om dit te kunnen realiseren. In de workshops staat brede 

talentontwikkeling van kinderen centraal; zij kunnen aan de slag met handvaardigheid, ICT, 

textiel, drama, muziek, techniek, film, koken enz. Een groepje bestaat uit maximaal 15 

kinderen. Misschien heeft u een idee voor het geven van een workshop, maar er zijn ook 

workshops klaar die alleen nog begeleiding nodig hebben. U kunt zich opgeven bij juf Marijke 

(groep 8) mschepers@dacostasoest.nl. 
 

Van de medezeggenschapsraad 
Op maandag 28 januari vergaderde de MR weer. De vergadering stond in het 

teken van het afscheid van Joris de Schepper. Na vijf jaar trouwe dienst in 

de oudergeleding van de MR kon dit natuurlijk niet onopgemerkt blijven en 

werd Joris bedankt voor zijn waardevolle inzet voor de Da Costaschool. En 

kreeg hij natuurlijk het traditionele MR-schort :-)  
 

Verder een volle agenda, waar tal van onderwerpen aan bod kwamen. We 

begonnen met de begroting van de Oudercommissie. Thea en Rik 

(respectievelijk voorzitter en penningmeester) lichtten e.e.a. toe, waarna de 

MR haar waardering uitsprak voor de plannen en instemde met de 

aangepaste begroting. Annemiek vroeg de MR om advies over: het kwaliteitsonderzoek 

(vroeger bekend als tevredenheidsonderzoek) dat binnenkort uw kant op komt, de 

aangekondigde acties in het onderwijs (stakingsdag op 15 maart, actieweek door 

schoolleiders), de gevolgen van de AVG voor de communicatie van school, de schoolbegroting 

voor 2019, en het jaarverslag over 2018. 

Heeft u vragen over deze onderwerpen, of andere vragen/opmerkingen over het schoolbeleid: 

weet ons dan te vinden! De oudergeleding van de MR bestaat op dit moment uit Merel Valk, 

Bastiaan Assink en Matthijs van den Berg (voorzitter). Het mailadres van de MR is 

mr@dacostasoest.nl, maar schiet ons ook gerust aan op het schoolplein. 

 

Schoolvakanties 2019-2020 

De volgende vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn door stichting PCBO Baarn Soest met 

het kernconvent overeengekomen: 
 

Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019  

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020   

Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020  

Paasweekend vrijdag10 t/m maandag 13 april 2020  

Meivakantie maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinksterweek maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2020  

Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020  

Laatste middag vrijdag17 juli 2020 

 

Wie wat wanneer? 

● Maandag 11 februari: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

● Donderdag 14 februari: groep 8 - adviesgesprekken 

● Vrijdag 15 februari: gebedsgroep 

● Vrijdag 15 februari: groep 6 - Eet Smakelijk (Kinderboerderij) 

● Maandag 18 februari: groep 8 - adviesgesprekken 

● Donderdag 21 februari: groep 3 t/m 8 - rapport 

● Donderdag 21 februari: ‘t Schoolbord 

● Vrijdag 22 februari: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

● Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: voorjaarsvakantie 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

mailto:mschepers@dacostasoest.nl
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/


● Dinsdag 5 maart: hoofdluiscontrole 

● Woensdag 6 maart: schoolfotograaf 

● Woensdag 6 maart: groep 1 t/m 7 - ouder/kind gesprekken 

● Dinsdag 12 maart: groep 3 en 4 - Loop rond met de hond (Idea) 

● Dinsdag 12 maart: groep 1 t/m 7 - ouder/kind gesprekken 

● Donderdag 14 maart: groep 8 - De klas van ‘45 (NMM) 

● Donderdag 14 maart: ‘t Schoolbord 

● Vrijdag 15 maart: de school is dicht i.v.m. staking 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. donderdag 21 februari.  
Kopij inleveren kan tot uiterlijk dinsdag 19 februari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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