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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 14 maart 2019  

 

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

Wat fijn dat zoveel van u ons jaarverslag 2018 al hebben bekeken! We zoeken zo naar 

eigentijdse manieren om u te informeren over ontwikkelingen op onze school.  

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over andere 21e eeuwse ontwikkelingen op het gebied 

van technologie en communicatie. Wilt u meedenken, komt u dan naar de klankbordgroep? 

Na de voorjaarsvakantie waren er nieuwe smartboarden… heeft u ze al bewonderd?  

Het is voor ons nog even wennen, want er kan nog zoveel meer mee… en dat leren we stap 

voor stap.  

Vanaf 22 maart zijn er voor de groepen 3 t/m 8 weer talentenlabs en daar kijken we naar uit. 

Heerlijk om dan weer alle creativiteit te ervaren in bijzondere workshops, door leerkrachten en 

ouders.  

We gaan nadenken welke thema’s in onze nieuwe schoolplanperiode (2020-2024) verder willen 

gaan uitwerken. Wat houdt u bezig? 

Voor uw agenda: heeft u gezien dat het team op woensdag 3 april een studiedag heeft? 

Morgen zijn we dicht vanwege de onderwijsstaking. In de bijlage vind u een brief namens ons 

bestuur hierover. Om die reden ontvangt u dit Schoolbord een dagje eerder en wens ik u nu 

alvast een goed weekend! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
De komende weken gaan wij op weg naar het Paasfeest. De veertig-dagen-tijd is begonnen en 

we zijn getuigen van de lijdensweg van Jezus. Het thema dat we daarbij volgen is: ‘Pak mijn 

hand’. Jezus biedt regelmatig de helpende hand aan mensen, die hulp nodig hebben, maar wie 

helpen Jezus in deze moeilijke dagen?  

Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand 

maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. 

Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze 

woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet 

alleen.  

In de verhalen van deze weken steekt Jezus zijn hand uit naar mensen die het moeilijk 

hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook 

hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan. Uiteindelijk 

wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Jezus bidt tot God: ‘Pak mijn hand, laat me niet 

alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. God steekt zijn vaderlijke hand uit 

naar zijn zoon en alle mensen. Een nieuwe tijd breekt aan! 

 

Geboren 
Saar, dochter van juf Anne en haar man Gerard, op 23 februari j.l. Alles is goed verlopen! 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze maand is er weer een heel aantal nieuwe kinderen bij ons op school gekomen: in groep A 

Raizen, Nina, Victoria en Berat; in groep B Olaf en in groep C Hasan Ali en Kerem. 

Welkom op de Da Costaschool! 
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Vervangingen  
Juf Alida is vervangen in verband met het overlijden van haar vader. Juf Geke is herstellende 

van een stevige griep. En juf Inkie is weer aan het inwerken. We zijn nog voorzichtig met haar 

nieuwe heup, maar ze zal de komenden weken steeds een stapje erbij doen.  

 

Wisselochtend  
Sinds gisteren werken de kleutergroepen op de woensdagochtend in jaargroepen. Dit betekent 

dat de kinderen werken en spelen met kinderen van hun eigen leeftijd: instroom (juf Eva), 

groep 1 (juf Inkie (nu juf Ria)) en groep 2 (juf Marit).  

De kinderen starten en eindigen in hun eigen lokaal. Voor het wegbrengen en ophalen 

verandert er dus niets. 

 

Filmpje jaarverslag 2018 
Dank voor de vele reacties op het jaarverslag, ditmaal in de vorm van een filmpje. 

We hebben er veel aan als u uw mening kenbaar maakt; dat scherpt ons of iets overkomt zoals 

we het bedoelen! Op basis van de reacties hebben we nog een kleine aanpassing gemaakt. 

Het filmpje kunt u vinden via deze (verborgen) link: https://youtu.be/XpGXpr1MqiE  

 

Starten met Parro-communicatie app 
Als het goed is heeft u gisteren een uitnodiging per mail gekregen om de Parro-app te 

activeren. Parro is een app die gekoppeld is aan Parnassys (het leerling-administratiesysteem).  

Deze kunt u als app op de telefoon (Parro) gebruiken en op de computer.  

Er zijn al veel ouders die zich aangemeld hebben. Heeft u geen mail gekregen over het 

activeren, dan kunt u dat doorgeven aan ict@dacostasoest.nl of de leerkracht. Deze kan u dan 

opnieuw een uitnodiging sturen.  

Maandag aanstaande krijgt u het eerste berichtje van de leerkracht van uw groep. 

Bij instellingen kunt u verschillende instellingen wijzigen. Hier vindt u ook onder het kopje 

profiel-mijn kinderen: de privacyvoorkeuren die u heeft aangegeven op het papier. Dit kunt u 

wijzigen of evt. nog invullen door op de stipjes achter het kind te klikken. 

In de app zit een support knop van parro waar u terecht kan met een vraag.  

U kunt ook meer informatie vinden op: www.parro.com/ouders.  

Heeft u twijfels, of lukt iets niet, dan kunt u dinsdag 19 en donderdag 21 maart met vragen 

terecht op een spreekuur van 8.30 - 9.30 uur of van 15.00 - 15.30 uur in de teamkamer. 

 

Tevredenheidsonderzoek 2019 
Via Parnassys heeft u een link ontvangen naar het tevredenheidsonderzoek. We hopen op een 

superhoge respons, zodat we ook echt een goed beeld krijgen van wat onze ouders beweegt. 

De uitkomsten zullen worden besproken in ons team en met de MR. 

U zult een samenvatting ervan tegemoet kunnen zien in het volgende Schoolbord. En 

natuurlijk trekken we dan samen conclusies die ons handelen in de komende jaren mede 

verder zal bepalen! 

 

Klankbordgroep 
De ouders die zich vorig jaar voor de klankbordgroep-communicatie hebben aangemeld, zullen 

opnieuw gevraagd worden een keer bij elkaar te komen. Wilt u daarbij zijn: graag! U kunt 

mailen naar avanbenthem@dacostasoest.nl o.v.v. klankbordgroep communicatie. 

Zo kunnen we samen volgen voor welke uitdagingen we staan bij de invoering van de app en 

eventuele andere zaken rondom onze communicatie. 

 

Nieuw schoolplan 
Met de MR samen gaan we nadenken over de wijze waarop we een nieuw schoolplan gaan 

maken voor 2020-2024 en vanuit welke ontwikkelingen. Heeft u ideeën en wilt u daar van 

meet af aan graag bij betrokken zijn? U kunt u melden bij de directeur of bij de MR. 
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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, 

Merel Valk en Bastiaan Assink, 06-20210610. De MR is ook via de email te bereiken: 

mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

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

● Donderdag 21 maart: groep 7 - De klas van ‘45 (verdieping) (Idea) 

● Vrijdag 22 maart: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Maandag 25 maart: groep 8 - De klas van ‘45 (verdieping) (Idea) 

● Donderdag 28 maart: groep 3 en 4 - Loop rond met de hond (in klas) 

● Vrijdag 29 maart: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Dinsdag 2 april: groep 7 - De klas van ‘45 (NMM) 

● Woensdag 3 april: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

● Donderdag 4 april: groep 7 - verkeersexamen (theorie) 

● Vrijdag 5 april: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Woensdag 10 april: groep 1+2a - Kraamvisitie (kinderboerderij) 

● Donderdag 11 april: groep 7 - verkeersexamen (praktijk) 

● Vrijdag 12 april: groep 1+2b - Kraamvisitie (kinderboerderij) 

● Vrijdag 12 april: groep 3 t/m 8 - talentenlabs presentaties 

 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 28 maart. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk 

woensdag 28 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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