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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 7 juni 2019  

 

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

Als schoolleider kijk ik terug op een bewogen week. 

Het afscheid van Edu viel ons allen zwaar en we wensen Petra, Aniek en Niels veel moed en 

kracht de komende tijd. Het was mooi om te ervaren hoeveel ouders en kinderen er waren bij 

de uitvaart. En hoe mooi dit team (ook i.s.m. MR, OC en TSO) samenwerkt, want alle 

leerkrachten die aanwezig wilden zijn, werden in de gelegenheid gesteld doordat de overigen 

met stagiairs de krachten verdeelden.  

Ook de ouders en oma van Guus uit groep 1+2b wensen we heel erg veel sterkte met het 

herstel van moeder Sissy.  

De komende weken staan in mijn agenda in het teken van de voorbereidingen voor volgend 

jaar. Personeel, maar ook qua aanschaf van leermiddelen, inkopen van scholing en ook het 

maken van jaarplanningen, schoolgids, het updaten van onze website en Vensters PO/ Scholen 

op de kaart, de informatiebrochure en het schoolplan 2020-2024.  

En het loopt nog steeds storm met nieuwe aanmeldingen die we maar met moeite kunnen 

verwerken. We willen het liefst een ieder een plekje geven, maar zeggen helaas ook 

regelmatig dat het ons spijt dat de groep vol is. We maken daarbij afwegingen tussen hoe de 

groep in elkaar zit, onderwijsbehoeftes van kinderen en mogelijkheden van de leerkracht(en). 

Wilt u hierover uw gedachten of vragen kwijt, u kunt altijd terecht zowel bij de MR als bij mij!  
Tot zover voor nu, we gaan nu deze donderdagavond de kinderen die avondvierdaagse hebben 

gelopen in de bloemetjes zetten. Ik wens u sterkte met uw vermoeide kind en voor straks een 

goed weekend, hartelijke groet 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de 

grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze 

dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste 

van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab.  

Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, 

maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan 

vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen 

– niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit 

om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia 

bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft.  

Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige 

op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn 

voorganger laat zien wat God voor mensen doet. Het thema van dit nummer is: Geloof mij! 

Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen 

dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer 

inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas! 

 

Vervangingen  
Juf Lisette wordt volgende week vervangen door juf Ria. Ook juf Edith zal enkele dagen op 

school zijn de komende weken om leerkrachten de tijd te geven voor scholing.  
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Personele veranderingen 
Deze zomer zullen er weer personele veranderingen zijn: 

Helga van Hardeveld heeft een andere betrekking geaccepteerd in haar nieuwe woonplaats, 

Veenendaal. Helaas voor haar wacht haar 26 juni een operatie, waardoor zij eerder stopt met 

werken bij ons. We wensen haar heel veel sterkte de komende tijd! Met de ouders van groep 3 

en 4 zal contact zijn over haar afscheid. 

De vervanging door Meester Rens loopt af per 19 juli en hij is nog op zoek naar een nieuwe 

betrekking; hierover zijn we met hem in goed contact en we vertrouwen erop dat hij een 

passende baan vindt. Afscheid van Rens vindt plaats in de laatste schoolweek. 

Ook Geke Vellema, onze intern begeleider bij de bovenbouw, stopt op de Da Costaschool. Zij 

kwam al in 1986 werken bij de stichting, dus u begrijpt dat haar keuze om van baan te 

wisselen niet in één dag is gemaakt. Geke vindt meer uitdaging bij een nieuwe werkgever in 

Almere, waar zij als interim ib-er scholen helpt zich verder te ontwikkelen. Hoe wij van haar 

afscheid gaan nemen na zo’n lange tijd hoort u nog van ons; hier gaan we uitgebreid aandacht 

aan besteden! 

 

Niet-methodetoetsen 

De komende week worden in de groepen 3 t/m 7 de niet-methodetoetsen (waaronder CITO 

toetsen) afgenomen. Twee keer per jaar (januari en juni) maken de leerlingen toetsen op het 

gebied van o.a. rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen. Deze toetsen gebruiken we om 

aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en om ons eigen onderwijs goed te 

monitoren.  

Zoals u waarschijnlijk wel in de media heeft gelezen en/of gehoord, worden de kleutertoetsen 

afgeschaft. Wij nemen vanaf het huidige schooljaar deze toetsen niet meer bij alle kleuters af. 

We volgen de ontwikkeling van alle kleuters met het observatie- en registratievolgsysteem 

KIJK. Met de gegevens uit dit systeem sluiten we aan op de ontwikkeling van de kinderen.  

 

Informatie sportdag woensdag 12 juni  
De sportdag vindt dit jaar (bij goed weer) volgende week woensdag 12 juni a.s. op het 

terrein van de Atletiekvereniging AV Pijnenburg aan de Wieksloterweg (eind Bosstraat 

links). Het is de bedoeling dat de kinderen door de ouders/verzorgers worden gehaald en 

gebracht. Als dat problemen geeft kunt u misschien onderling wat regelen. 

Voor alle groepen begint de dag om 9.00 uur (het is fijn als jullie er ca. 5 minuten eerder zijn, 

echter niet vóór 8.50 uur). Voor de kleuters eindigt het programma om 12.00 uur. De groepen 

3 t/m 7 gaan nog een kwartiertje langer door tot 12.15 uur. 

Voor alle kinderen raden wij aan extra drinken (vooral water) mee te geven als het extreem 

warm weer is (sport en warmte maken immers dorstig?). 

Wij verzoeken u het eten, drinken en evt. extra kleding mee te geven in tassen voorzien van 

een naam. Geeft u geen geld of kostbare zaken mee. 
 

Let op: Als de sportdag op Pijnenburg niet doorgaat krijgt u daarvan woensdagmorgen  

vòòr 8.00 uur via Parro bericht. Alle kinderen worden dan gewoon om 8.30 uur op school 

verwacht en hebben dan een alternatief programma, zodat we deze dag toch op een gezellige, 

speelse manier kunnen doorbrengen. De dag eindigt dan voor alle kinderen om 12.15 uur. 

 

Studiedag 3 juli 
Woensdag 3 juli is er een studiedag; alle kinderen zijn dan vrij. 

 

Uit de kinderraad 

De kinderraad heeft een Kahood-quiz gemaakt die afgenomen wordt in de groepen 4 t/m 8. In 

de quiz wordt gevraagd naar de ervaringen van de kinderen met de nieuwe lessen 

bewegingsonderwijs, Kwink (sociaal-emotioneel) en de lessen wetenschap & techniek. 

In het volgende Schoolbord zullen we u over de uitkomsten informeren. 

Ook hebben de kinderen meegekeken naar twee nieuwe methodes wereldorientatie, die een 

nieuwe manier van werken zullen betekenen, omdat de zaakvakken (aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie) hier geintegreerd worden aangeboden. Dit gesprek loopt nog. 
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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? 

● Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag 

● Dinsdag 11 juni: juffendag groep 4 

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

● Vrijdag 21 juni: gebedsgroep 

● Dinsdag 2 juli: groep 1 t/m 7 - schoolreisje 

● Woensdag 3 juli: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

 

Verslag PCBO brede koersavond schoolplan 2020-2024 
PCBO Baarn/Soest heeft gekozen voor een gestructureerde aanpak om te 

komen tot het strategisch beleid voor de komende vier jaar. Om de richting te 

kiezen die voortkomt uit belangrijke onderwijsvraagstukken vanuit de scholen 

en alle betrokkenen, is gekozen voor een aanpak die op veel momenten 

gelegenheid geeft tot meedenken. Zo maken we van het beleid een echt 

koersplan: richtinggevend voor het onderwijs aan al onze leerlingen. 

Ook kiezen we voor een duidelijke verbinding van dit koersplan met de schoolplannen die elke 

school opstelt. Daartoe zijn alle scholen bezig met hun eigen stappen om te komen tot bij de 

school passende keuzes, ook de Da Costaschool. 
  

Koersavond 

Om dit proces te bespreken en input te krijgen van veel betrokkenen is op 26 maart de 

Koersavond georganiseerd op de Da Costaschool. Er waren ongeveer 70 personen aanwezig. 

Schoolleiders, leraren, ouders (MR en GMR) en bestuur. Eerst werd ingegaan op het 

koersplan-proces en de drie richtingen. In drie groepen bespraken de aanwezigen de drie 

richtingen en deelden ideeen, opmerkingen en reacties.  Ook werd gebrainstormd over de 

thema’s duurzaamheid en identiteit aan de hand van stellingen uit de onderwijspraktijk. 

Vervolgens presenteerden de schoolleiders in het kort de bevindingen. 
  

1.Onderbouwd onderwijs 

Hoe zorgen we met ons onderwijs voor maximale leerresultaten van leerlingen? Belangrijke 

aandachtspunten: welke visie hebben we op leerresultaten, welke onderwijsonderdelen bieden 

we aan en hoe doen we dat, wat verstaan we onder onderwijskwaliteit en welke keuzes maken 

we om ons onderwijs toekomstgericht te maken? Hoe geven we onze Christelijke identiteit 

vorm als bestuur en als scholen? 
 

2.Medewerkers 

Hoe behouden en versterken we onderwijskwaliteit in relatie tot het (kwalitatieve en 

kwantitatieve) lerarentekort? 

Hebben we in beeld wat de komende jaren de gevolgen zijn van het lerarentekort? Hoe 

behouden we medewerkers en bieden we ze een uitdagende werkomgeving? Welke stappen 

ondernemen we om te anticiperen op gevolgen van het lerarentekort? 
  

3. Richting en Ruimte 

Hoe versterken leraren, schoolleiders, directeur-bestuurder en toezichthoudend bestuur het 

leren van leerlingen vanuit hun eigen rol? 

Gezamenlijk zorgen voor behoud en versterking van dat wat werkt en samen innoveren waar 

verbetering gewenst is. Hoe kunnen we dit bovenschools faciliteren en organiseren? Wat kan 

efficiënter? Welke afspraken maken we met elkaar en hoe monitoren we dit (kwaliteitszorg)? 

Hoe werken we aan duurzaamheid? 
  

Bevindingen 

De focus lag grotendeels op het thema Onderbouwd Onderwijs. Veel aanwezigen benadrukten 

het belang van de school als mini-maatschappij. Het is erg belangrijk om de basisvaardigheden 

te leren, maar ook te ontdekken wie je bent en hoe je met elkaar omgaat: de sociaal- 
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emotionele aspecten. Zeker in relatie tot de veranderende maatschappij is het relevant om 

balans en rust te vinden in het onderwijsprogramma en tijd te hebben voor ontspanning, 

creativiteit, digitale geletterdheid en talentontwikkeling. Uitdaging, structuur en rust worden 

als noodzakelijke voorwaarden gezien, als ook het ontdekkend leren op verschillende 

manieren. 

Veel ouders kiezen bewust voor een school met een Christelijke identiteit. Het is daarom van 

belang om dit uit te dragen en bewust een plek te geven in het onderwijs. Duidelijkheid en 

eenduidigheid binnen een school helpen hierbij. Daar hebben zowel ouders, schoolleiders  als 

leraren behoefte aan. Daarnaast zijn er suggesties gegegeven om op kleine en grotere schaal 

aan de slag te gaan met de thema’s Medewerkers en Richting & Ruimte. 
  

En nu? 

Het beeld dat uit de koersavond is gekomen, verwerken we in ons PCBO-brede koersplan. Voor 

de zomer is er een eerste concept en daarna gaan we het verder uitwerken en komt het in 

ieder geval via de schoolleiders en de GMR weer langs. Ook in de schoolplannen nemen we de 

bevindingen mee en voeren we verder het gesprek met leraren, MR en ouders om hier 

invulling aan te geven. Op basis hiervan worden onderwijskeuzes gemaakt voor de komende 

vier jaar. 
  

Waardevol 

Wij vinden het erg belangrijk om samen te werken als partners: betrokken onderwijs- 

professionals, ouders en leerlingen. Een koersplan of schoolplan is geen papieren tijger, maar 

een plan waar we samen aan werken om onderwijs voor alle leerlingen beter te maken. 

Nogmaals dank voor uw interesse en bijdrage.  

 

Namens de projectgroep, Bart Sonnenberg, directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 21 juni. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 19 juni. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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