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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 19 juli 2019  

 

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

En dan is het ineens zo ver………….een welverdiende vakantie voor iedereen!! 

Deze week hebben we intensief aandacht besteed aan het afscheid van de kinderen en ouders 

uit groep 8 met een lunch en de eindmusical. Ook de goede bekenden, broers en zussen, opa’s 

en oma’s konden ervan genieten op de middagen. Heel veel dank aan de ouders uit de 

OuderCommissie die hier veel werk van hebben gemaakt en het team hebben ondersteund bij 

de organisatie van deze feestelijkheden! 

Woensdag hebben de kinderen, ook de nieuwe kinderen die instromen, kennis gemaakt met de 

nieuwe leerkrachten. Wat worden ze groot! Heerlijk om die nieuwsgierige koppies te zien in de 

klassen die steeds opgeruimder en schoner aan het worden zijn. 

Gisteren hebben we Petra en alle TSO ouders in de bloemetjes gezet en hebben de kinderen 

heerlijk gesmikkeld van patatjes en een ijsje toe. 
 

Helaas was er gisteren ook slecht nieuws: het broertje van Indy uit groep 1 / 2 B, Mason, is 

ten gevolge van een ongeval met een speeltoestel opgenomen in het UMC in zorgelijke 

toestand. We wensen Indy en haar ouders heel veel kracht toe en zullen bidden voor het 

herstel van Mason.  

Ook wensen wij Nick en Guus en ouders sterkte toe; we houden contact met deze families; de 

vakantieperiode is voor hen anders dan voor anderen en daar willen wij graag bij stil staan. 
 

In de vakantie wordt er wat schilderwerk gedaan, worden vloeren in de was gezet en is er 

grote schoonmaak. 

We wensen u allen een goede zomer toe en zien u graag weer terug op maandag 2 september! 

Vriendelijke groet, 

Annemiek van Benthem 

  

Veel succes! 
Alle kinderen en ouders die onze school gaan verlaten: Fayenne en Sweder, Annemijn, Nick en 

Ryan, Sepp, Nina en Sem, Philip en de kinderen van groep 8: heel veel succes op jullie nieuwe 

school! We gaan jullie missen! 

 

Afscheid  

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, kaartjes, cadeautjes en natuurlijk de prachtige bloemen 

van de kinderen van groep 5-8! 

Afscheid nemen van de Da Costaschool was een hele stap, maar ik lever met een goed gevoel 

de sleutels van de school in.  

Wie weet  tot ziens  ergens in Soest of elders!  

Of zoals ik tegen groep 8 zei afgelopen maandag: tot in de supermarkt, waar je over een 

aantal jaren aan het werk bent in de vakantie of na schooltijd. 
  

Tot ziens! Geke Vellema  
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Vervangingen  
We nemen deze week afscheid van meester Rens die heeft vervangen in groep 7. Rens gaat 

naar de Theresiaschool in Bilthoven; veel succes Rens!  

We nemen ook afscheid van juf Ria die heeft vervangen in groep 3 en juf Edith die heeft 

ondersteund in 1+2 b. Deze vaste invallers van Stichting PCBO Baarn-Soest zien wij vast weer 

een keer terug! 

 

Startactiviteiten eerste schoolweken 
Op maandag 2 september bent u om 8.10 uur welkom om even bij te praten of, voor de 

nieuwe ouders, om opnieuw kennis te maken. Er staat dan een kopje koffie voor u klaar, bij 

mooi weer buiten, bij minder weer in de ontmoetingsruimte. 

Op donderdagavond 5 september houden we een korte informatieavond. Er wordt een korte 

algemene presentatie gegeven door Annemiek en aansluitend kunt u naar de  groep(en) van 

uw kind. We gaan er vanuit dat u op dat moment de inhoud van de groepspagina op de 

website al heeft doorgenomen. 

We starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  De presentaties zijn als volgt verdeeld: 

- Om 19.50 uur groepen 1/2, groep 5 en groep 8 

- Om 20.10 uur de groepen 3 en 6 

- Om 20.30 uur de groepen 4 en 7 

Tussen de presentaties door bent u vrij in alle klassen bij elke leerkracht een kijkje te nemen 

en kennis te maken met de nieuwe leerkracht.  
 

Op dinsdag 10 en woensdag 11 september zijn de startgesprekken voor alle groepen. 

 

Luizencontrole 
Op dinsdag 3 en woensdag 4 september worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. 

Denkt u die dag(en) aan de haardracht?  

Wilt u in het nieuwe schooljaar helpen met controleren (de dinsdag en/of woensdag na een 

vakantie) geef dit dan door aan de leerkracht of aan juf Frieda. 

 

Uit de kinderraad 

In de laatste bijeenkomst van de kinderraad is gesproken over: “Hoe ziet de school er in de 

toekomst uit?”, omdat we een nieuw schoolplan aan het maken zijn. In de meeste 

bovenbouwgroepen is hier serieus over gesproken.  

-  Hoe ziet de school er over 5 jaar uit van binnen en van buiten en waarom? 

-  Hoe ziet de leeromgeving eruit, welke dingen gebruiken de kinderen bij het leren en 

waarom? 

-  Welke dingen moeten kinderen leren? Welke kennis, welke vaardigheden, welke houding? 

-  Wat moeten leerkrachten allemaal goed kunnen? 

-  Wat is belangrijk in de samenwerking tussen ouders en school? 

We houden u nog even nieuwsgierig naar de uitkomsten van het gesprek; wordt vervolgd in 

september! 

 

Zomerlezen: tips tegen de zomerdip! 
Wat hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om te (leren) lezen! Om het succes van de 

leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat er 

terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen in de 

zomervakantie: zomerlezen noemen wij dat. 

Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon 

doorgaat? 

● Tip 1: Leef het voor 

Laat je kind zien dat lezen leuken interessant is en juist iets  wat je voor je plezier doet. 

Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten 

lezen. 

● Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar 

ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble 
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(junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de 

zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. 

● Tip 3: Kinderboeken mee 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de 

vakantiekoffer. Ga vooraf samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken 

uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen 

lezen. 

● Tip 4: Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin 

die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een 

informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en 

samenleesboeken zijn leuk en zinvol om te lezen. 

● Tip 5: download de vakantiebieb app 

Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende boeken te lezen via deze gratis app in de app 

store. Veel keus voor jong en oud. 

 

Nieuws uit de MR 
Op 24 juni had de Medenzeggenschapsraad de laatste vergadering van het schooljaar. We 

spraken over het zogenoemde werkverdelingsplan. Dit document legt vast wie er komend 

schooljaar in welke groep staat, wie welke overige taken toebedeeld krijgt, en hoe de 

besteding van de werkdrukgelden is. De MR constateert dat met zoveel mogelijk wensen 

rekening is gehouden en is positief over het voorstel. De personeelsgeleding van de MR stemt 

daarom in met het werkverdelingsplan. Ook bespraken we conceptversies van de schoolgids en 

het schoolplan. De MR gaf een positief advies over de nieuwe methode voor wereldorientatie 

Blink en stemde in met het voorstel voor de studiedagen komend schooljaar. 
  

Voor Leontine en Bastiaan was het de laatste MR-vergadering. Leontine heeft zes jaar in de MR 

gezeten en gaat naar de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 

stichting PCBO Baarn Soest waar de Da Costaschool deel van uitmaakt). Bastiaan gaat na 2 

jaar MR verhuizen naar Warmond en zal zich daar vast ook weer melden bij de school. Tijdens 

een etentje werden beiden bedankt voor hun inzet in de MR en namen we als MR afscheid. 
  

Heb je vragen of opmerkingen voor de MR? Laat dan vooral wat van je horen! Dat kan bij één 

van de drie ouders uit de MR: Matthijs van den Berg, Merel Valk of Jaco Havelaar. Schiet ons 

gerust aan op het schoolplein, stuur een appje. Een mailtje naar mr@dacostasoest.nl kan ook.  

 

Wie wat wanneer? 

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

● Maandag 2 september: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

● Maandag 2 september: 8.10 uur - koffie voor ouders 

● Dinsdag 3 en woensdag 4 september: hoofdluiscontrole 

● Donderdag 5 september: informatieavond alle groepen 

● Dinsdag 10 september: startgesprekken groep 1 t/m 8 

● Woensdag 11 september: startgesprekken groep 1 t/m 8 

● Woensdag 11 september: groep B - KabouterNatuurpad (Kinderboerderij) 

● Donderdag 12 september: groep C - KabouterNatuurpad (Kinderboerderij)  

● Woensdag 18 - vrijdag 20 september: groep 8 - kamp 
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Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 6 september. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 4 september. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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