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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 12 april 2019  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) / verzorger(s)  
We genieten van de lente, met jonge beesten, bloembollen, paaseitjes en lekker weer om 

buiten te spelen. Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk, ze 

ontwikkelen zich ruimtelijk-motorisch en op sociaal-emotioneel gebied! 

Mocht u zich nog afvragen of ik werkelijk meedoe aan The Voice… Neen, dit was een flauwe  

1-aprilgrap. De kinderraad had de oma van Maud en Finn in het complot gevraagd als 

‘nep-directrice’...en die rol heeft ze vol verve opgepakt gedurende het eerste uur op maandag 

1 april. Tot zover deze ongein.  

Vandaag maken we er ook een gezellige boel van met koningsspelen, presentaties van 

talentenlabs door groepen 3 t/m 8 (11.15 - 11.50 uur) en kleedjesmarkt van 13.30 - 14.30 

uur. Zegt het voort! En dan volgende week alweer het Paasfeest en daarna twee weken 

vakantie! Het kan niet op….  

Toch ook op deze plaats een wat serieuzer onderwerp. We menen er goed aan te doen om het 

onderwerp ‘respect’ met u te bespreken. Aan dit thema besteden we op school veel aandacht, 

o.a. bij onze godsdienstlessen en bij de lessen sociaal-emotionele vorming (Kwink). U kunt 

verderop in deze nieuwsbrief iets meer lezen over het thema. Zou u hier thuis samen ook over 

willen praten? 

Ik wens u alvast hele goede en feestelijke dagen en voor straks een fijne meivakantie. 

Annemiek van Benthem 

  

Kind op maandag 
Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en 

gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… 

Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst 

eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? 

Het thema van het komende nummer van Kind op Maandag (na de meivakantie) is: ‘Later 

begint nu’.  

We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth 

om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar 

ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van 

droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je 

verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar 

een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat 

uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen! 

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na 

zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu Hij 

er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen 

uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging 

van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen! 

Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en 

verwachtingen hebben de kinderen over later? En wij zelf? (“Wat wil jij later eigenlijk 

worden?”) In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En 

ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we iedereen toe! 
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Geboren 
Onze hartelijke felicitaties voor Tjibbe, Sybren en hun ouders. Op 26 maart hebben ze een 

zusje gekregen: Renske.  

 

Nieuwe leerlingen 
Ook deze maand weer een paar nieuwe kinderen: Elke in groep B en Sweder in groep C. 

Welkom op de Da Costaschool! 

 

Vervangingen  
Juf inkie is weer volledig aan het werk. Gisteren hebben we onze vaste vervangster, juf Ria, als 

bedankje in de bloemetjes gezet! 

 

Het belang van respect 
Respect tonen is een manier om iemand je eer te bewijzen. Het is een eigenschap die iedereen 

blij maakt. Merk maar op wat er met je gebeurt als iemand respect toont voor jou. Als je 

respect toont, dwing je op jouw beurt ook weer respect af. Hoe fijn zou het zijn als we voor 

iedereen respect kunnen tonen? Hier een paar manieren waarop je dat kunt doen. 
 

Vraag de ander of je iets voor hem/haar kunt doen 

  Het getuigt van respect als je jezelf opstelt ten dienste van de ander. Vraag dus iemand wat 

  je voor die persoon kunt betekenen. 

Spreek de ander respectvol aan 

  De woorden waarmee je iemand aanspreekt, zeggen iets over de mate van respect die je  

  daarmee toont. Mevrouw/ meneer, juffrouw/meester… 

Wees beleefd 

  Je houdt regels (van de ander) in ere en je bent beleefd. Dit komt onder andere terug in je 

  woordkeuze en in de toon van je stem. 

Waardeer de ander 

  Je geeft anderen het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Dat kan bijvoorbeeld door de ander 

  te bedanken of een deur open te houden voor elkaar. 

Geef een compliment 

  Je kunt je respect tonen door een compliment te maken; daarmee maak je een ander oprecht  

  blij. 

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden 

Respectvol zijn betekent dat je anderen behandelt zoals je ook zelf behandeld zou willen 

  worden. 

Schelden of vloeken is respectloos 

  Grove woorden gebruiken waarmee je iemand, of (mensen die geloven in) God schoffeert 

  getuigt niet van respect. Je kunt leren op een andere manier je onvrede te laten blijken en  

  zeggen wat je ervan vindt. 

Heb ook respect voor jezelf 

Je respecteert ook jezelf: je komt op voor je rechten, zoals je recht op privacy. Je kunt zeggen  

  wat je wilt, zolang je het met respect zegt. Bijvoorbeeld: als iemand onbeschoft tegen je was  

  geweest, zegt je met respect wat je daarover wil zeggen. 

Ga zorgvuldig om met andermans bezittingen 

  Zorgvuldig omgaan met andermans bezittingen is ook een teken van respect! 

 

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? 
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Schooltuintjes 
Hoe fijn zou het zijn als we na de meivakantie weer aan de slag kunnen in onze schooltuintjes? 

Er staan nog heel veel moestuintje-potjes met o.a. radijsjes, worteltjes en zonnebloemen…  

Wie oh wie vindt het leuk om hier een periode van 6 weken mee te helpen op woensdag- of 

vrijdagmorgen met kinderen uit de groepen 4, 5 en 6? U kunt mailen naar 

avanbenthem@dacostasoest.nl 

 

Gebedsteam 

Voorjaar, zon, nieuw leven… heel veel redenen om dankbaar voor te zijn! 
  

Eenzaamheid, ziekte, echtscheiding… we kennen ook allemaal de tegenslagen van het leven. 
  

Als moeders van het gebedsteam komen wij iedere 3e vrijdag van de maand samen om te 

bidden voor de school, het team, de kinderen en ouders. In vertrouwen leggen wij onze zorgen 

en dankbaarheid bij God neer. De eerstvolgende bijeenkomst is (vanwege Goede Vrijdag) op 

woensdag 17 april van 08.45 - 9.45 uur bij Corine Havelaar, Willem de Zwijgerlaan 26.  
  

Wil je mee doen met het gebedsteam of kunnen we ergens voor bidden, laat het ons dan 

weten: gebed@dacostasoest.nl of via de gebedsbrievenbus (bij groep 5). Natuurlijk kun je ook 

een van onderstaande moeders aanspreken. 
  

Hartelijke groet, 
  

Jaela Bos, Rixt Groothedde, Corine Havelaar, Leonie Kooistra, Suzan den Oude en Astrid van 

de Voort  

 

De VoorleesExpress actief in Soest 
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en 

ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te 

lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. 

Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het 

best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen. Dit gaat bij kinderen met 

een taalachterstand niet vanzelf. 

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra 

aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te 

lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. De VoorleesExpress 

stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast 

versterken ze het partnerschap tussen school en ouders. 

VoorleesExpress Soest wordt uitgevoerd door Bibliotheek Idea i.s.m. Stichting Balans. 

Meedoen of een gezin aanmelden kan via: soest@voorleesexpress.nl 

 

Prentenboekenactie 
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ heeft als missie om alle 

kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de 

jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk 

jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te 

maken. Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te 

geven aan jezelf of een ander.  
 

Het prentenboek van 2019 is ‘Kikker Is Kikker’ van Max Velthuijs. 

‘Kikker Is Kikker’ is een oer-Hollands prentenboek van onze 

grootste illustrator en schrijver Max Velthuijs, met een waardevol 

thema: je bent mooi zoals je bent. Een prentenboek dat op de 

nachtkastjes van alle kinderen thuishoort. 

We zijn daarom heel blij dat de kinderen in de groepen1 en 2 dit 

boek cadeau gaan krijgen via onze school! 
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Op maandag 15 april vergadert de MR weer 
We hebben maandagavond een volle agenda. Zo bespreken we de uitkomsten van het 

tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerkrachten, en het bestuursformatieplan met 

bijbehorend proces om voor de Da Costa tot een werkverdelingsplan voor volgend jaar te 

komen. Ook komt het onderwerp groepsgrootte aan bod, evalueren we het MR-spreekuur op 

de woensdagochtend, en kijken we naar het rooster van aftreden van de MR. 

Eind 2018 kondigden we twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR aan: Merel Valk 

en Jaco Havelaar. Merel is inmiddels ingestroomd in de MR en Jaco zal later dit jaar instromen. 

Om hem alvast te betrekken bij de lopende zaken, zal Jaco komende vergadering ook vast 

aanwezig zijn. 

Heb je 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. 

 

Gezocht:  

actieve en enthousiaste ouders en leerkrachten voor de GMR  
Weet u dat uw school een van de 10 scholen binnen de Stichting PCBO Baarn-Soest is?  

En weet u dat een groot deel van het beleid op school binnen deze Stichting bepaald wordt?  

En vind u het belangrijk om daaraan bij te dragen? Dat kan!!  

Meldt u aan voor een plaats in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van 

onze stichting. De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van de scholen van de 

Stichting PBCO. De GMR houdt zich vooral bezig met zaken die ‘bovenschools’ geregeld zijn of 

die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen. Voorbeelden zijn personeelsbeleid 

en personeelsregelingen, meerjarig financieel beleid, strategisch (onderwijs)beleid, onderlinge 

samenwerking scholen, fusies en nieuwbouw/belangrijke verbouwingen.  

Soms geeft de GMR advies aan het bestuur van de Stichting, in andere gevallen heeft zij 

instemmingsrecht.  

De onderwerpen zijn bij Wet geregeld, dus de GMR is daarmee een belangrijk orgaan in de 

ontwikkeling van de stichting en dus ook van onze scholen. Van de 8 leden gaan vier ons 

verlaten: 2 omdat de termijn om is, 2 omdat zij niet meer aan onze scholen verbonden zijn. 

Wij zoeken nu daarom 2 ouders en 2 personeelsleden als nieuwe leden voor de GMR.  

Wat vraagt de GMR van u? Een actieve inzet met een positief-kritische blik. En dat 6 – 7 

bijeenkomsten per jaar.  

Hoe kunt u zich kandidaat stellen? Door voor 19 april a.s. een aanmeldingsformulier in te 

vullen. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de stichting 

http://pcbobaarnsoest.nl/organisatie/gmr/ en toezenden aan jelle@deboer-advim.nl. Als er 

een of twee ouder- of personeelskandidaten zijn, volgt automatische benoeming. Als er drie of 

meer kandidaten zijn, volgt een verkiezing. De MR-leden van de scholen kiezen uiteindelijk de 

kandidaten.  

Meer informatie? Jelle de Boer (voorzitter GMR / 06 – 5025 1786) 

 

Wie wat wanneer? 

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

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

● Dinsdag 7 mei: hoofdluiscontrole 

● Donderdag 16 mei: groep 8 - AV-dag 

● Vrijdag 17 mei: gebedsgroep 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbbord komt uit op D.V. vrijdag 10 mei. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 8 mei. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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