
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 29 maart 2019  

 

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

Het is nu echt lente! De bomen met bloesems stralen ons tegemoet, er zijn viooltjes geplant 

en het speelterrein achter de school is heerlijk opgeschoond, dus er kan weer worden geravot! 

In de groepen staan vrolijke paastakken en we bereiden dingen voor zowel voor de paasviering 

als voor koningsdag.  

Vandaag kunnen we weer genieten van alle talenten van kinderen, leerkrachten en ouders in 

de school. Over twee weken zijn er presentaties, komt u dan ook? 

Het zou heel leuk zijn als er weer een paar ouders zijn die willen helpen met de schooltuintjes. 

Kent u iemand die dat leuk zou vinden? Ik hoor het graag van u! 

Maandagochtend ben ik de eerste uren afwezig. Ik mag namelijk meedoen aan de eerste 

audities voor de Voice! Misschien heeft u me wel eens horen zingen?  

Er zal eenmalig een collega mij vervangen.  

Op een later moment zal ik u nader informeren.  

Ik wens u een mooi weekend! 

Hartelijke groet, 

Annemiek van Benthem  

     

Kind op maandag 
We gaan wij op weg naar het Paasfeest. Het thema van deze tijd 

voor Pasen en ook voor de Paasvieringen is: ‘Pak mijn hand’.  

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

Jezus in deze moeilijke dagen? We lezen hoe Jezus zijn hand reikt naar mensen.  

Met de kinderen praten we ook over de vraag, hoe wij als kinderen de hand kunnen reiken aan 

anderen. We kijken naar het nieuws in de wereld en ook in onze eigen levenswereld. Wie kan 

ik een handje helpen?  

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. 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. 

Gelukkig weten wij, dat na deze donkere dagen het licht van Pasen overwint! 

 

Vervangingen 
Juf Inkie is weer grotendeels aan het werk. De verwachting is dat juf Ria donderdag 11 april 

voor het laatst in groep 1+2 b zal zijn.  

Maandag wordt juf Marijke vervangen door meester Arian. 
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Tevredenheidspeiling 2019  
Als het goed zijn hebben alle ouders met wettelijk gezag een mail ontvangen. Dit verliep in 

twee shifts omdat in eerste instantie alleen “ouder 1” bleek te zijn aangevinkt. Een enkele 

ouder heeft zich gemeld die geen mail kon vinden en zij hebben de papieren versie 

meegekregen. Komende week analyseren we de uitkomsten en deze bespreken we in eerste 

instantie in ons team en met de MR. 
 

Studiedag 3 april 
Woensdag 3 april heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

 

Koningsdag 12 april 2019 
Op vrijdag 12 april mogen alle kinderen oranje en koninklijk verkleed op school komen. 

Het ochtendprogramma:   

● vanaf 08.15 uur verzamelen we op het plein en starten met ochtendgymnastiek; 

● in de groepen 1 en 2 wordt een spelletjescircuit georganiseerd. In elke klas en ook buiten 

is er een activiteit zoals knutselen, bewegen, spelletjes, etc; 

● in de groepen 3 t/m 8 is een eigen programma en om 11.15 uur zijn de presentaties van 

de talentenlabs; 

● om 12.00 uur is er een feestelijke afsluiting voor de groepen 1 t/m 4 op het voorplein. 
 

Middagprogramma: 

● van 13.30 - 14.30 uur is er een kleedjesmarkt op het achterplein voor de groepen 5 t/m 8; 

● kinderen van de groepen 1t/m 4 mogen met hun ouders ook deelnemen, mits onder hun 

toezicht; 

● spelregels: van huis meegenomen of zelf gemaakte spulletjes mogen worden verkocht van 

0,20 cent tot maximaal 2 euro; 

● er mogen ook zelf gemaakte dingen worden verkocht, of iets lekkers voor thuis; 

● de kinderen doneren de helft van hun opbrengst voor het goede doel en leveren dit om 

14.45 uur in bij de leerkracht of bij Annemiek. 

 

Pasen op school  
Op donderdag 18 april vieren we met elkaar het paasfeest. Deze keer niet in de kerk, maar 

gezellig in de klas. Aansluitend krijgen de kinderen een paaslunch. Als uw kind een ei wil, dan 

mag dat van thuis worden meegegeven. Om 11.30 uur wordt in de ontmoetingsruimte het 

paasbuffet geopend. Daarvoor neemt iedereen een bord en bestek mee (voorzien van naam). 

Een beker is niet nodig. Deze spullen kunt u vanaf maandag 15 april meegeven naar school. 

Omdat alles weer vuil mee naar huis gaat, is het handig om dit mee te geven in een aparte 

tas. De Oudercommissie zorgt voor eten en drinken in de ochtendpauze. 

We kijken uit naar een mooie paasviering!  

Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij; mocht uw kind naar de BSO gaan wilt u hen dit dan 

doorgeven? 

 

Na de meivakantie: beperkt parkeren 
Op 22 april starten er werkzaamheden aan de Spoorstraat. Dat betekent dat er een maand 

beperkte parkeermogelijkheid is. Gelukkig hebben we de eerste twee weken vakantie. 

Van 6 mei tot en met 17 mei is de school minder goed bereikbaar met de auto. De Prins 

Bernardlaan blijft goed bereikbaar. 

Fijn als u helpt parkeer-overlast te voorkomen, iets verder weg parkeert of bij voorkeur met de 

fiets komt! 

 

Vanuit de OC 
Vorige week zijn er betalingsherinneringen voor de ouderbijdrage verstuurd. Ten onrechte zijn 

er ook een aantal verstuurd naar ouders die deze brief niet hadden moeten krijgen. In een 

aantal gevallen zijn er al persoonlijke excuses voor gemaakt. De OC betreurt het dat hier iets 

is misgegaan, dus ook vanaf dit papier: sorry!  

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL54 INGB 0007707832 van de 

Oudercommissie Da Costa school. 
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Communicatie vanuit school (o.a. Parro) 
De afgelopen twee weken hebben bijna alle ouders zich aangemeld bij Parro.  

De leerkrachten proberen stap voor stap de verschillende functies uit; zij sturen u berichten en 

foto’s, vragen vrijwilligers. Op dit moment gebruiken we Parro voor korte berichten, vragen 

waar u snel en kort op kunt antwoorden en als besloten omgeving voor het delen van foto’s.  

U kunt Parro ook instellen op uw computer als u dat fijner vindt of geen ruimte meer hebt voor 

apps op uw telefoon https://talk.parro.com/. 
Met een klankbordgroep willen we bespreken wat uw ervaringen zijn.  

Ook zijn er via de MR en uit het tevredenheidsonderzoek signalen die we in deze groep 

bespreken m.b.t. communicatie door de school. U kunt zich nog tot en met dinsdag 2 april 

aanmelden bij Annemiek:  avanbenthem@dacostasoest.nl  o.v.v. klankbordgroep. 

 

Schoolreisje 
Wat een feest! Het is nog wat vroeg, maar noteer alvast in uw agenda: dinsdag 2 juli gaan we 

weer op schoolreisje. De kleutergroepen gaan naar De Happy farm en groep 3 t/m 7 gaat naar 

de Spelerij/Uitvinderij.  

De bussen zullen om 08.45 uur van school vertrekken en we verwachten de kinderen gewoon 

om 08.30 in de klas. Om 15.15 uur zullen de groepen 1 en 2 weer terugkomen op school en 

groep 3 t/m 7 om 15.30 uur.  

 

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? 

● 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) 

● Donderdag 11 april: groep 1+2b - Kraamvisitie (kinderboerderij) 

● Vrijdag 12 april: koningsspelen en kleedjesmarkt 

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

● Maandag 15 april: MR-vergadering 

● Dinsdag 16 t/m woensdag 17 april: groep 8 - Centrale Eindtoets 

● Donderdag 18 april: Paasviering en paaslunch. Om 14.00 zijn de kinderen vrij 

● Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie 

● Dinsdag 7 mei: groep 1+2c - Kraamvisitie (kinderboerderij) 

● Dinsdag 7 mei: hoofdluiscontrole 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 12 april. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 10 april. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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