
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 6 september 2019  

 

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

Wat fijn om een ieder weer terug te zien na een lange zomervakantie. En wat veranderen de 

kinderen snel! Een speciaal welkom aan onze nieuwe ouders. We hopen dat u zich snel welkom 

voelt op onze school. 

Gisteravond was er tijd om weer even te zien hoe de teamsamenstelling van dit moment is, 

om kennis te maken met veel van onze teamleden en om eerste vragen te kunnen stellen aan 

de leerkrachten in de groep. Elke groep is goed gestart met de leerkracht(en). 

In dit Schoolbord hebben we nog weinig inhoudelijke dingen te vertellen, we starten alles 

rustig op. We vinden het belangrijk dat u met uw kind stil staat bij de dingen die u de 

leerkrachten graag wilt vertellen volgende week in het startgesprek. We zien graag dat de 

kinderen zelf zo goed mogelijk leren vertellen wat ze leren en wat ze daarbij nodig hebben van 

ons. Heeft u de vragenlijst samen ingevuld en afgegeven? 

Deze week zijn alweer de eerste lessen Wetenschap & Techniek. Vanaf volgende week zijn er 

ook weer muzieklessen en beginnen er nieuwe ondersteuningsgroepjes. 

En we beginnen met Blink (vanaf groep 4), onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Daar 

is gisteravond het een en ander over verteld tijdens mijn introductie op het jaar. 

Heeft u de presentatie gemist of wilt u nog eens terugkijken? Hieronder vindt u de link naar 

onze website. Ook vindt u op de website de nieuwe schoolgids en de informatiebrochure met 

praktische informatie voor dit schooljaar.  

Ik wens u een heel goed schooljaar en voor nu een fijn weekend, hartelijke groet, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: 

over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het 

begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen 

over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat 

er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen 

hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles 

blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld. 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een 

belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen 

ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke 

keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze 

daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken. 

 

Geboren 
Onze hartelijke felicitaties voor de familie van Eymen. Op 28 juli is zijn broertje Ediz geboren. 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de vakantie zijn er een heel aantal nieuwe leerlingen gestart. 

In groep 1+2a: Sofie en Tim; in groep 1+2b: Linde, Norah en Lenn; in groep 1+2c: Nathan, 

Wende en Salma; in groep 4 Cas en in groep 8 Bente en Josephine. 

Allemaal harteiljk welkom en een goede tijd op de Da Costa gewenst! 
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Informatie over de groepen 
Voor ouders van de groepen 1 en 2 is een apart kleuterboekje gemaakt. Dit wordt uitgedeeld 

aan de nieuwe ouders.  

Ouders uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen op onze website onder groepen bij downloads 

informatie over de groep vinden. 

Aan de presentatie van Annemiek op de informatie-avond zijn nog enkele namen toegevoegd 

(wie doet wat; dit is terug te lezen onder nieuws. 

https://dacostasoest.nl/informatieavond-september-2019/ 

 

Luizen 

Alle kinderen zijn deze week gecontroleerd op hoofdluis. In de kleutergroepen zoeken we nog 

ouders die op de dinsdag of woensdag na de vakanties kunnen helpen controleren. U kunt zich 

bij de leerkacht aanmelden. In groep 4 en 7 zijn luizen en/of neten gevonden. Blijft u thuis 

controleren?  

 

Kleuters 
Aanstaande maandag starten wij met het eerste thema van dit schooljaar. Het thema wordt: 

‘Circus’. We hopen er met elkaar een gezellig feestje van te maken. 

Als u thuis nog iets heeft, dat bij het thema past, vinden wij het leuk als de kinderen dat mee 

naar school nemen. 

De letters die centraal zullen staan, zijn de ‘t’ van tent en de ‘j’  van jongleren. De kinderen 

mogen spullen van thuis meenemen die beginnen met deze letters. 

 

Uit de kinderraad 

In de groepen 5 t/m 8 worden de komende weken weer verkiezingen gehouden. Wie van de 

kinderen vindt het leuk om positief-kritisch mee te denken over schoolzaken? 

Het is belangrijk dat het kind leert dat in de kinderraad ideeën en wensen van kinderen worden 

besproken in het belang van alle kinderen op school. En dat het team daar ook iets van kan 

vinden. Misschien wilt u met uw kind bespreken of deze rol iets voor hem of haar is? Er zijn zes 

bijeenkomsten van een uur per jaar, onder schooltijd. 

De leerkracht organiseert de verkiezingen met de eigen groep. 

 

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 Jaco Havelaar. De MR is ook via de email te bereiken: 

mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

● 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 

● Woensdag 25 september: groep 7 - start kinderpostzegels 

● Woensdag 25 september: groep 7 en 8 - schoolvoetbaltoernooi (SOSoest) 

● Woensdag 2 oktober: start Kinderboekenweek 

● Woensdag 2 oktober: groep 5 en 6: schoolvoetbaltoernooi (VVZ) 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 20 september. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk woensdag 18 september. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Da Costaschool 
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