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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 24 mei 2019  

 

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

Nog slechts acht weken tot de zomervakantie, wat gaat dat ineens snel! 

U kunt gerust zijn; wat ons betreft hebben wij onze formatie rond voor volgend jaar. 

De MR kijkt hierin met ons mee.. Binnen de stichting PCBO Baarn-Soest is de gewoonte dat u 

dit vier weken voor de zomer van ons hoort, nog eventjes dus! Op dit moment is mijn taak om 

door te rekenen wie welke taken gaat doen, hoe we de werkdrukgelden vanuit OCW in gaan 

zetten etcetera. 

We zijn trots op onze groep 8 en hun juffen; zij hebben bij de eindcito een groepsscore van 

540,8 behaald, maar belangrijker wat ons betreft: onze advisering van de kinderen bleek 

passend en er zijn geen adviezen bijgesteld.  

Elke dag staan we als team samen stil bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: hoe gaat 

met alle kinderen, alle ouders, alle leerkrachten? In ons team looopt alles lekker, er is 

stabiliteit. We kijken uit naar de terugkeer van juf Anne, ook al is het jammer juf Sandra dan 

weer te moeten missen… Juf Inkie heeft soms wat ondersteuning nodig bij fysieke inspanning 

vanwege haar nieuwe heup.  

Helaas zijn drie van onze ouders ernstig ziek. Waarvan een zo ernstig, dat het overlijden nabij 

is, enorm verdrietig. We staan dagelijks bij hen stil, zorgen extra goed voor de kinderen en we 

wensen deze families en ook de leerkrachten daarbij veel sterkte. Ik wens u allen elkaars 

nabijheid, zorg en liefde. 

Vriendelijke groet, Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Het thema van Kind op Maandag gaat over toekomst. Op deze plek gezien het voorgaande 

deels wrang, deels ook mooi.. we praten met kinderen over hoe onze toekomst eruit zal zien. 

Heeft het zin, om toekomstplannen te maken? Overkomt de toekomst je, of heb je invloed op 

de toekomst? We hebben verwachtingen en hoop voor de toekomst. Je kunt ook bang zijn voor 

de toekomst. Het heden is de start van je toekomst. Het thema van Kind op Maandag van deze 

weken is: ‘Later begint nu’. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Ruth 

gaat, nadat haar man is overleden, met haar schoonmoeder mee naar Betlehem. Ze komt in 

een stad waar ze niemand kent. Hoe zal het heden en haar toekomst eruit gaan zien? 

Ruth merkt, dat het heden en de toekomst er van de ene op de andere dag opeens heel anders 

uit kan zien. Ruth neemt echter zelf het initiatief en geeft een eigen richting aan haar 

toekomst. 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. Haar toekomst is begonnen! Met hulp van anderen, maar ook door eigen 

initiatieven geeft Ruth zelf richting aan haar toekomst. 

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! 

De toekomst lijkt je soms te overkomen, maar geef waar het voor jezelf mogelijk is, richting 

aan jouw eigen toekomst en wellicht aan die van anderen! Vandaag is immers de eerste dag 

van je toekomst?! 
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Vervangingen 
De periode van vervanging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Anne zit er na 

deze week op. Anne komt terug voor drie dagen, waarvan ze er eentje als ouderschapsverlof 

opneemt tot eind maart 2020. Juf Sandra neemt daarom vandaag afscheid in groep 7. Meester 

Rens blijft tot de zomervakantie naast juf Anne.  

Juf Sandra blijft gelukkig in de buurt: zij gaat tijdelijk ondersteunen op de Amalia-Astroschool 

in Baarn. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar goede begeleiding van groep 7! 

 

Avondvierdaagse 2019 

Nog heel even het is zover! Van 3 tot en met 6 juni gaan de kinderen van Soest de paden en 

wegen van Soest verkennen. Gezellig met elkaar, genieten van de natuur en een flinke 

sportieve prestatie voor de kids en voor de meelopende ouders natuurlijk. Vanuit onze school 

is de opkomst dit jaar weer massaal: meer dan 150 kinderen van de groepen 3 t/m 8. De 

groepen 3, 4 en 5 lopen de 5 km en de oudere kinderen de 10 km. 

De avondvierdaagse is een buitenschools evenement dat alleen door kan gaan met voldoende 

enthousiaste begeleiders om mee te lopen en de bemanning van de koek & zopie-stand, 

waarvoor bij deze alvast dank. 

  

Meer informatie volgt via de ouder-klasse-apps (niet de school-parro). 

Voor meer algemene informatie en ter verhoging van de voorpret kun je de website checken:  

www.avondvierdaagsesoest.nl. 

  

Vriendelijke groet van de Oudercommissie, 

Auke van der Wilden (5km), Rik Smit (10km) en Carien Otten (K&Z) 

 

Sportdag 12 juni groep 1 t/m 7 
Via de Parro-app hebben de leerkrachten oproepjes gedaan voor hulp op de sportdag op deze 

woensdag 12 juni. 

Niet in alle groepen is de hulp rond. Het wordt een gezellige ochtend; de kinderen vinden het 

heerlijk om op het sportveld bezig te zijn, vreselijk leuk om mee te maken! 

Uw hulp is welkom!! 

 

Uit de kinderraad 

De kinderraad is een Kahoot-quiz aan het maken om in de groepen 4 t/m 8 de nieuwe 

werkwijzes dit schooljaar te evalueren:  

- de lessen Kwink (sociaal-emotionele vorming) 

- de projectlessen Wetenschap en Techniek 

- de nieuwe methode voor lessen bewegingsonderwijs 

De ervaringen van de kinderen en leerkrachten worden op 6 juni in het team besproken. 

Ook zijn we benieuwd naar de wijze waarop kinderen aankijken tegen een nieuwe methode 

voor wereldorientatie. Op dit moment vergelijken we er twee: Blink en Faqta. 

Voor de zomer wil het team hier een keuze in hebben gemaakt zodat we er volgend jaar mee 

kunnen starten. 

 

Nieuwe methode wereldorientatie 
Op onze school vinden we het belangrijk dat we elk kind uitdagen tot leren, elke dag (elk uur!) 

De nieuwe methode mag wat ons betreft meer inspelen op de 21e eeuwse vaardigheden zoals 

ontwikkelen van creativiteit en kritisch denken. Waarbij kinderen vaardiger worden op het 

gebied van onderzoek, ICT-basisvaardigheden en media-wijsheid. 

Het lijkt ons goed als zij daarnaast ook een flinke portie kennis opdoen op de gebieden 

geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek, waarbij we zoeken naar een balans tussen 

kennis en vaardigheden. De methodes Faqta en Blink bieden thema’s aan waarin de vakken 

geintegreerd gaan worden aangeboden. En waarbij elk kind zich verder kan verdiepen of 

verbreden indien wenselijk.  

Binnenkort hoort u meer; wij stemmen dit proces ook af met onze 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,0647783095 en Bastiaan Assink, 06-20210610. De MR is ook via de email te 

bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

● Dinsdag 28 mei: groep 5 en 6 - Sporen in het land (buitenlocatie) 

● Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart 

● Maandag 3 juni: groep 7 - slootles (buitenlocatie) 

● Maandag 3 t/m donderdag 6 juni: Avondvierdaagse 

● Woensdag 5 juni: groep 1 t/m 3 - juffendag 

● Vrijdag 7 juni: groep 7 en 8 Doodle 3D 

● Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag 

● Dinsdag 11 juni: juffendag groep 4 

● Woensdag 12 juni: groep 1 t/m 7 - sportdag 

● Vrijdag 21 juni: gebedsgroep 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 7 juni. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 5 juni.     . 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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