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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 5 juli 2019  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) 

Hierbij de voorlaatste nieuwsbrief van dit Schooljaar. We hopen u zo goed mogelijk te 

informeren over alle ontwikkelingen op onze school! We kijken terug op geweldige 

schoolreisjes naar Happy Farm en de Spelerij / Uitvinderij.  

Woensdag heeft het team onder andere de leeropbrengsten van de laatste toetsen 

geanalyseerd en is er nagedacht over de aanpak van volgend jaar in de nieuwe groepen. Maar 

we hebben ook plezier gemaakt in de Cantontuin, een prachtig park in Baarn, waar teams met 

en tegen elkaar streden wie het eerst de sleutel had en de escaperoom kon verlaten... Ook 

namen we afscheid van Geke en dat doen we op dinsdag 16 juli hopelijk met u erbij nog even 

dunnetjes over! 

Heeft u vragen? Loopt u gerust even binnen, 

hartelijke groet, Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
In de geschiedenis van het volk Israel hebben vele koningen Israel bestuurd. Niet elke koning 

heeft laten zien aan het volk, dat hij een goede leider was. Vele koningen stelden zichzelf op 

de eerste plaats en stelden hun eigen belang boven het belang van het volk. Hierbij werden de 

mensen en God nogal eens vergeten! Andere goden werden aangeroepen en vereerd. Koning 

Achab, die in de bijbelverhalen wordt besproken, geloofde 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. Wanneer er een lange periode van 

droogte in het land is, bidt Achab niet tot God, maar hij gelooft dat de god Baäl hem en het 

volk het beste kan helpen. Dit loopt echter niet goed af. 

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 is iets 

van jezelf, maar kun je 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. 
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Afscheid meester Rens 
Rens Smit is ons enorm van dienst geweest bij het vervangen van juf Anne in groep 7. 

Na haar bevalling wilde ze minder gaan werken en daardoor kon Rens drie dagen blijven 

werken in de groep. Na de vakantie gaat Rens naar de Theresiaschool in Bilhoven.  

We wensen hem veel succes daar! U kunt hem de hand schudden op donderdag 18 juli tussen 

15.00 uur en 15.30 uur. 

 

Zomerfeest donderdag 11 juli 
Op donderdag 11 juli sluiten we het schooljaar traditiegetrouw af 

met het zomerfeest! 
  

Eerst het rapport ophalen en daarna lekker eten. Er is natuurlijk 

muziek, er draait binnen een film, er kan getimmerd worden met 

Henk de Houthakker en er is een kinderkaraoke. 

We hopen ook dit jaar weer op jullie kook (of koop)kunsten:  

Op internet is voldoende inspiratie te vinden, maar 

gehaktballetjes, rauwkost, wraps, worstenbroodjes, spiesjes (fruit of hartig), meloen (met 

ham), hartige taart, pannenkoekjes, tomaatjes, komkommer etc. smaakt altijd goed. Zet er 

s.v.p. bij welk soort vlees in het eten zit of dat het vegetarisch is  en je naam op de schaal die 

je van thuis meebrengt!  

Wij zorgen voor het drinken, borden en bestek. 
  

Tijden 

vanaf 17.30 uur hapjes inleveren op het middenplein 

17.30 – 18.00 uur rapporten ophalen in de klas (kom a.u.b. op tijd!) 

18.00 uur opening buffet 

18.00 - 20.00 uur zomerfeest 
  

Willen jullie de fietsen buiten het hek parkeren? Dan hebben we meer ruimte op het 

schoolplein. 
  

We kijken uit naar jullie komst! 

Met zomerse groet, de Oudercommissie Da Costa 
  

Oh ja, wil je de Oudercommissie helpen op deze avond? Je bent van harte welkom! Je kunt 

hiervoor contact opnemen met Thea van Veldhuizen (theavanveldhuizen@gmail.com). 
 

Gesprekken 15 juli - nieuw: inschrijven via Parro 
Op maandagmiddag 15 juli (15.30 uur - 17.00 uur) is de laatste keer dit schooljaar dat er weer 

de gelegenheid is om met de leerkracht te spreken.  

Als u voor deze gesprekken door de leerkacht wordt uitgenodigd, ontvangt u op maandag 8 juli 

(rond 8.00 uur) een uitnodiging via Parro. U kunt dan zelf in Parro een tijdstip kiezen waarop u 

voor het gesprek wilt komen. 

Indien u zelf een gesprek wilt aanvragen, kunt u vanaf maandag 8 juli 8.20 uur dit bij de 

leerkracht aangeven. De leerkracht stuurt u dan via Parro een uitnodiging om in te schrijven. U 

kunt aangeven een gesprek te willen t/m vrijdag 12 juli 8.30 uur. Op die dag sluit de 

inschrijvingsmogelijkheid in Parro om 12.00 uur.  

Wanneer u bij meerdere kinderen inschrijft, wilt u er dan aan denken, 10 minuten tussen de 

gesprekken over te laten.  

Vanaf groep 5 mogen kinderen mee naar het gesprek. 

  

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/


(Opbrengst) goede doel 2018-2019 
SOS Kinderdorpen financiert wereldwijd (o.a. 

dankzij Nederlandse donaties) 572 kinderdorpen. 

Een SOS kinderdorp is een omgeving waar kinderen 

zonder ouders of veilig thuis kunnen opgroeien in een 

nieuwe familie. Op dit moment hebben ruim 58.000 

kinderen weer een veilig en liefdevol thuis gevonden 

in één van de 572 dorpen. Deze kinderen groeien op 

met (biologische) broertjes en zusjes en een 

liefdevolle SOS moeder in een SOS familiehuis totdat 

zij op eigen benen kunnen staan.  

 

In het afgelopen schooljaar hebben wij zowel met Kerst als 

met de kleedjesmarkt op Koningsdag geld ingezameld voor 

dit goede doel. De totaalopbrengst bedraagt € 881,44. 
Namens de Kinderraad en het team heel hartelijk dank voor 

uw donatie! 

 

Vervangingen  
Juf Ria vervangt juf Helga in groep 3 vanwege een operatie. Juf Edith ondersteunt juf Inkie op 

donderdag. 

 

Verhuizing 

De familie Van Brienen  gaat per 1-7-2019 tijdelijk (een jaartje) wonen op het volgende adres: 

Veenbesstraat 32, 3765 BJ Soest. 

 

Extra ondersteuning schooljaar 2019-2020 

In de formatie hebben wij ruimte opgenomen voor extra ondersteuning: 

Jan Batenburg ( onderwijsassistent, 4 dagen) en Tamara Boneschansker (onderwijsassistent in 

opleiding, 3 of 4 dagen) zullen ondersteuning gaan geven in diverse groepen. 

Lisanne van Vliet zal in groep 1 / 2 a gaan werken: zij is vierdejaars studente aan de Pabo en 

draait het laatste opleidingsjaar zelfstandig, maar onder supervisie, een eigen groep. 

Juf Frieda zal één ochtend ondersteuning geven in groep 3. 

Juf Alida, juf Agnes en juf Leontine zullen extra ondersteuning geven aan kinderen die meer of 

anders instructie nodig hebben. Leontine neemt de verdiepingsklas weer onder haar hoede. 

Elisabeth Beens gaat de opleiding bewegingsonderwijs doen. Zij gaat gymlessen geven op 

woensdagen. Zowel Alida, Agnes, Elisabeth als de onderwijsassistenten kunnen regelmatig een 

dagdeel in een groep vervangen als de leerkracht tijd nodig heeft voor groepsadministratie. 

Dit doen wij onder andere om werkdruk voor leerkrachten te verminderen.  

 

Schoolvakanties en lesvrije dagen in 2019-2020 

Onderstaande vakanties voor schooljaar 2019-2020 in de herhaling (Schoolbord februari j.l.) 

Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019  

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020   

Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020  

Paasweekend vrijdag10 t/m maandag 13 april 2020  

Meivakantie maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinksterweek maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2020  

Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020  

Laatste middag vrijdag17 juli 2020 

 

Nu aangevuld met extra vrije dagen vanwege scholing van het team 

Woensdag 9 oktober (groepen 1-4) 

Vrijdag 6 december 2019 (groepen 1-4)  

Woensdag 29 januari (groepen 1-4)  

Maandag 10 februari  (groepen 1-8)  

Donderdag 2 juli (groepen 1-8)  
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De Oudercommissie zoekt versterking 

Door het vertrek van een aantal leden is de Oudercommissie (OC) op zoek naar ouders die de 

OC willen versterken. 
  

Wat houdt het in? 

De OC organiseert jaarlijks - in samenwerking met het team - diverse activiteiten, zoals de 

viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, schoolreis en het zomerfeest. 

Naast het organiseren van activiteiten verzorgt de OC een kleine attentie of bloemetje 

(namens alle ouders) bij speciale gebeurtenissen (ziekte, huwelijk of afscheid leerkrachten). 

Verder is de OC ook verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar worden de taken onder de OC-leden verdeeld, 

waarbij ieder gemiddeld twee activiteiten voor zijn rekening neemt. De OC vergadert ongeveer 

4 à 5 keer per jaar. 
  

Wat zoeken wij? 

Ouders die het leuk vinden om te regelen/organiseren en mee te denken over de verschillende 

activiteiten. 
  

Lijkt het je leuk de OC te komen versterken of wil je meer informatie, neem dan contact op 

met Thea van Veldhuizen, voorzitter, via 06-28799986 of via theavanveldhuizen@gmail.com.  

 

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  

 

Wie wat wanneer? 

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

● Donderdag 11 juli: zomerfeest 

● Maandag 15 juli: kind-ouder gesprekken 

● Dinsdag 16 juli: musical en afscheid groep 8 

● Dinsdag 16 juli: afscheidsreceptie Geke Vellema 

● Woensdag 17 juli: wisseluur (kinderen naar nieuwe groep) 

● Vrijdag 19 juli: gebedsgroep 

● Vrijdag 19 juli: 12.00 uur - vakantie 

● Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus: zomervakantie 

● Maandag 2 september: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

● Donderdag september: informatieavond alle groepen 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 19 juli. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 17 juli. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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