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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 21 juni 2019  

 

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

Hierbij het lang verwachte Schoolbord met de nieuwe groepsindeling. Vandaag zijn de kinderen 

door ons geinformeerd en we zijn benieuwd naar de reacties. Een paar veranderingen, maar 

geen schokkende wat ons betreft. Wat ons aan het hart gaat, is het naderende afscheid van juf 

Helga (vandaag heeft ze haar laatste werkdag), meester Rens (vervanger tijdens verlof van juf 

Anne) en natuurlijk ook van juf Geke, die al sinds lange tijd intern begeleider is en ook 

waarnemend schooldirecteur is geweest. Graag nodigen we u uit voor haar afscheid. 

Alle drie deze medewerkers hebben na de zomer een nieuwe betrekking, waarmee we ze van 

harte feliciteren!!  

Ook feliciteren we op deze plek de familie Traa, wat fijn dat mama weer thuis is na een 

spannende periode Guus!  

Dan… het wordt warm volgende week. U heeft via Parro al een appje ontvangen hierover. Wij 

willen ons onderwijs zo goed mogelijk blijven vormgeven en goed voor uw kind zorgen 

volgende week. In ons team zijn daar oplossingen voor bedacht die wij hieronder uitleggen. 

We realiseren we ons dat er altijd voors en tegens zijn, waardoor een afweging niet altijd 

makkelijk te maken is. Mag ik er vanuit gaan dat u me weet te vinden als u ergens mee zit? 

We gaan er mooie laatste schoolweken van maken… Op naar de zomer, en op naar volgend 

schooljaar! Ouders van groep 8, sterkte met uw naderend afscheid van de basisschool en de 

overstap van uw kind. Wij spreken elkaar in ieder geval snel! 

Hartelijke groet, Annemiek van Benthem 

 

Tropenrooster maandag 24 en dinsdag 25 juni 
Maandag en dinsdag aanstaande gaan wij, na afstemming met de BSO’s Bink-Kasteel, 

Knijntje/Zippies, Kinderruimte en De Boerderij, een tropenrooster draaien. We verwachten de 

kinderen van 8.00 - 14.00 uur op school, waarbij alle kinderen overblijven. Deze BSO’s 

komen nu om 14.00 uur.  

Wij hopen op deze dagen in de ochtenden al zoveel mogelijk Cito-toetsen te kunnen doen, 

waardoor wij de rest van de week wat meer rust in kunnen bouwen, met waterfeest en ijsjes. 

Als het voor u lastig is van 14.00 - 15.15 uur opvang te realiseren, mag uw kind op school 

blijven. In groep 1+2a en in de ontmoetingsruimte zal hiervoor plek zijn.  

Zorgt u voor voldoende eten en drinken en smeert u uw kind goed in? 

 

Kind op maandag 
Beste ouders/verzorgers, 

Er hebben vele koningen Israël bestuurd. Na de dood van de grote koning Salomo zijn er vele 

koningen aan de macht geweest in Israel. Niet elke koning regeerde het land zoals je zou 

mogen verwachten. De koningen dachten vaak meer aan zichzelf dan aan het volk en vergaten 

God nogal eens. Ze 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. Hij 

praat met koning Achab, om hem ervan te overtuigen dat hij meer met God moet praten en 

meer op God mag vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land. De god Baäl – nota bene 

de god van de regen – kan de droogte niet verhelpen. Elia 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 
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de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. We vertellen ook het verhaal over Elia in 

de woestijn en de verschijning van God op de berg 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! 

Geloof nodigt uit om te delen met anderen. 

  

 

Afscheidsreceptie Geke Vellema 
Intern begeleider Da Costaschool 

  

Geke heeft na meer dan dertig jaar werk voor 

PCBO Baarn/Soest gekozen voor een nieuwe 

uitdaging in Almere.  

Het afscheid na zoveel mooie jaren willen wij niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan! 

  

U bent van harte welkom op haar afscheidsreceptie  

op dinsdag 16 juli tussen 15.00 uur en 16.00 uur. 

Bij mooi weer op het schoolplein voor de school,  

bij minder weer in de ontmoetingsruimte. 

  

 

Schoolreisje 
Dinsdag 2 juli gaan we op schoolreisje. We hebben er zin! 

De kleutergroepen gaan naar De Happy Farm in Terschuur en groep 3 t/m 7 gaat naar de 

Spelerij/ Uitvinderij in Dieren.  

We verwachten alle kinderen gewoon om 08.30 uur in de klas.  

De bussen zullen om 08.45 uur van school vertrekken en om 15.15 uur zullen de groepen 1  

en 2 weer terugkomen op school en groep 3 t/m 7 om 15.30 uur. Vergeet u dit niet door te 

geven aan de BSO? 
 

Kinderen van de kleutergroepen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. 

De bovenbouw krijgt een eigengemaakt stokbroodje, iets te drinken en een ijsje. Wij vragen u 

echter om ook nog iets extra's te eten en te drinken mee te geven. Er is ook een 

watergedeelte, dus doe voor de zekerheid een setje droge kleren en een handdoek in de tas. 
 

We adviseren geld en telefoons thuis te laten; meenemen is op eigen risico, het blijft in de tas. 

 

Nieuwe methode wereldorientatie 
In ons team is gesproken over de wens met een nieuwe methode wereldorientatie te gaan 

werken. Er is, na een periode van vergelijken van diverse methodes en bezoek aan andere 

scholen, gekozen voor Blink. Een geïntegreerde versie, waarbij vanuit thema’s per periode de 

zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek met elkaar verbonden worden. 

Op basis van een degelijke kennisbasis, waarin ook de Canon van de Nederlandse geschiedenis 

en ook topografie. We denken met deze methode nog beter tegemoet te kunnen komen aan 

onze wens om onze kinderen een nog ondernemender en onderzoekender houding te laten 

ontwikkelen. 

 

Groepsindeling 2019-2020 
Hieronder vindt u de groepsindeling voor volgend schooljaar. 

Zoals u kunt zien gaat juf Marijke komend jaar wat minder werken. Dat geldt ook voor juf 

Anne nu zij dochter Saar heeft. En ook juf Alida zal volgend jaar een dag minder op school 

zijn, zij neemt een periode onbetaald verlof op om tijd te hebben voor andere belangrijke 

zaken in het leven. Deze verschuivingen betekenen dat er vijf dagen vacature-ruimte is 

ontstaan in de onderbouw en twee dagen in de bovenbouw. Gelukkig passen onze tijdelijke 

krachten, juf Eva en juf Sandra, daar naadloos in!  

 

 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/


1 / 2 A juf Elisabeth juf Lisanne juf Lisanne juf 

Elisabeth 

juf Elisabeth 

1 / 2 B juf Inkie  juf Anouk juf Inkie  juf Inkie juf Anouk 

1 / 2 C juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit 

3 juf Eva juf Eva juf Eva juf Eva juf Eva 

4 juf Leontine juf Leontine juf Astrid juf Astrid juf Astrid 

5 meester Jan meester Jan meester Jan meester Jan meester Jan 

6 meester 

Martijn 

meester 

Martijn 

juf Agnes meester 

Martijn 

meester 

Martijn 

7 juf Lisette juf Lisette juf Lisette juf Anne juf Anne 

8 juf Marijke juf Marijke juf Marijke juf Sandra juf Sandra 

 

Extra kleutergroep per januari? 

De komende twee weken onderzoeken we of we vanaf januari 2020 een extra instroomgroep 

gaan starten. Kent u nog ouders die een school zoeken? Laat u hen weten dat inschrijven 

vanaf de leeftijd van 6 maanden verstandig is? 

 

Vervangingen  
Juf Edith ondersteunt op donderdagen juf Inkie, omdat het toch iets minder goed gaat met 

haar heup aan het einde van de week. Ook geeft de aanwezigheid van juf Edith die 

leerkrachten die hun volgende groep beter willen leren kennen, de mogelijkheid om eens bij 

elkaar te gaan kijken. Daarom is juf Edith de komende weken vaker op school. 

 

Uit de kinderraad 

In de groepen 5 tot en met 8 is het gebruik van de nieuwste methodes geevalueerd en wordt 

nagedacht over de vraag “hoe moet de school er over 5 jaar uitzien?”  

Zo denken kinderen mee over de schoolontwikkelingen en kunnen zij vanuit hun perspectief 

soms komen met verrassende inzichten waar wij als team weer van kunnen leren en op 

kunnen anticiperen. Waarbij we ook echt niet elk advies overnemen...zo waren zeven kinderen 

in de kinderraad meer gecharmeerd van de nieuwe methode wereldorientatie Faqta..en hebben 

we de kinderen uitgelegd waarom we als team toch kiezen voor Blink. Waar het achtste kind in 

de kinderraad weer op zijn beurt heel blij mee was... en waar de andere kinderen na uitleg 

begrip voor toonden. 

 

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, 06-47783095  en Bastiaan Assink, 06-20210610. De MR is ook via de email te 

bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

Overblijfovereenkomst TSO 2019-2020 
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar we kijken bij de TSO alweer uit naar het volgend 

schooljaar! Via uw kind(eren) heeft u een brief met daarbij de overblijfovereenkomst voor het 

nieuwe schooljaar 2019-2020 ontvangen. Voor het gemak hebben wij uw gegevens al 

ingevuld. Wilt u deze op correctheid nakijken en eventuele veranderingen aangeven? Het is de 

bedoeling, dat u de overeenkomst voor vrijdag 5 juli a.s. volledig ingevuld en ondertekend bij 

uw leerkracht of Petra Ronnenbergh inlevert. 
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Mocht u onbedoeld de overeenkomst niet hebben ontvangen, dan kunt u die ophalen bij Petra 

Ronnenbergh (maandag, dinsdag en donderdag). 

Op www.dacostasoest.nl (onder de button TSO) vindt u binnenkort het TSO-informatieboekje 

met alle informatie rondom het overblijven. 

 

Op het prikbord 

● Download de VakantieBieb-App 

● Voetbalfestival 6 juli Utrecht 

● Soester zwem4daagse: 15 t/m 19 juli 

 

Wie wat wanneer? 

● Vrijdag 21 juni: gebedsgroep 

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

● Woensdag 3 juli: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

● Donderdag 11 juli: groep 1 t/m 8 - rapport 

● Donderdag 11 juli: zomerfeest 

● Maandag 15 juli: ouder-kind gesprekken 

● Dinsdag 16 juli: musical en afscheid groep 8 

● Dinsdag 16 juli: afscheidsreceptie Geke Vellema 

● Woensdag 17 juli: wisseluur 

● Vrijdag 19 juli: gebedsgroep 

● Vrijdag 19 juli: 12.00 uur - vakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 5 juli. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 3 juli. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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