
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 20 september 2019  

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

Hierbij voor u weer een Schoolbord met informatie over de komende periode. 

Alle groepen zijn fijn gestart dit schooljaar! We hopen dat de startgesprekken hebben 

bijgedragen tot nog meer begrip over en weer tussen kind, ouders en leerkracht om er mooie 

en leerzame weken van de gaan maken.  

In ons team denken we na over de vervanging van meester Jan die wij per december gaan 

missen en de eerste teamscholing is van start gegaan. Wij werken dit jaar een het verfijnen 

van een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 4 waarin spelend wordt geleerd en 

aan de implementatie van de nieuwe methode wereldorientatie Blink. Ook besteden we 

opnieuw aandacht aan het Leren Zichtbaar Maken in alle groepen, waarbij de leerdoelen van 

de periode voor taal en rekenen helder zijn voor de kinderen en zij zelf kunnen vertellen wat 

zij leren en wat zij nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken. 

Heeft u gezien welke mooie omgangsregels uw kind met de leerkracht voor dit jaar heeft 

gemaakt? Ze hangen in de groep en zijn voor ons een heel jaar waardevol. 

U kunt zich nog aanmelden voor de klankbordgroep die meedenkt over de nieuwe 

schoolplanperiode 2020-2024 via een mailtje, hoe meer mensen, hoe breder het draagvlak? 

Ik wens u een goed weekend, 

Annemiek van Benthem (avanbenthem@dacostasoest.nl) 

 

Kind op maandag 
Het eerste boek uit de Bijbel, Genesis, bevat prachtige verhalen over de schepping en geluk, 

over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Het zijn echter niet alleen maar verhalen 

over het verleden. Het gaat ook over het heden en de komende tijd. Over hoe het donker kan 

zijn, en wie dan licht kan maken. Wat gebeurt er als mensen ruzie maken of de aarde geweld 

aan doen? Waar kun je op bouwen en hoop uit putten naar een goede toekomst voor iedereen? 

Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, 

voor jou en voor de wereld.Mensen veranderen en tijden dus ook! 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Zeker aan het begin van het schooljaar is dit 

voor ouders en kinderen een belangrijke vraag. Wat wordt het voor een jaar op school? Wat 

verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? Wie en wat heb 

jij nodig, om een goed begin van het schooljaar te kunnen realiseren? Welke keuzes maak jij 

zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden we daarin geholpen 

door anderen? De verhalen kunnen je helpen, om duidelijker zicht te krijgen op jouw toekomst 

en wie en wat jij nodig hebt! 

Geboren 
Op 11 september is Boris geboren. Hij is het broertje van Lars in groep 1+2b. Hartelijke 

felicitaties voor de hele familie! 

 

Verhuisd 

De familie Rijksen is verhuisd naar Nassaulaan 2, 3761 BT Soest. Email en telefoonnummers 

blijven ongewijzigd. 
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Studiedag 
Op woensdag 9 oktober zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. De leerkrachten hebben een studiedag. 

 

Hoofdluizen 

Er zijn de afgelopen week in meerdere groepen bij kinderen hoofdluizen gevonden. Blijft u 

thuis dus controleren en kammen. 

 

Toestemming foto’s ed  
In Parro kunt u bij instellingen de privacyvoorkeuren aangeven voor uw kind (foto op parro, 

foto op website). Deze toestemming kunt u op elk moment zelf aanpassen.  

Veel ouders van nieuwe kinderen op school hebben deze voorkeuren nog niet aangegeven. Het 

is belangrijk dit te doen zodat de leerkrachten weten wie er op de foto mag.  

Bij ‘Instellingen’ kunt u verschillende instellingen wijzigen. Hier vindt u ook onder het kopje 

‘Profiel-mijn kinderen’: de privacyvoorkeuren die u heeft aangegeven op het papier. Dit kunt u 

wijzigen of nog invullen door op de stipjes achter het kind te klikken. 

In de app zit een support-knop van Parro waar u terecht kunt met een vraag.  

U kunt ook meer informatie vinden op: www.parro.com/ouders.  
 

De E-waste Race; inzamelactie elektronica! 
Gisteren was er voor de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 een gastles over E-Waste. Wat 

gebeurt er eigenlijk als je een oude telefoon weggooit, wat zijn de risico’s ervan als ze op de 

verkeerde plek belanden en wat zijn goede manieren om dit ‘waardevolle’ afval opnieuw te 

verwerken? Hoe gaat dat in zijn werk? Hier willen we kinderen bewuster van maken. Daarom 

doet onze school vier weken mee aan de e-waste race in onze regio. We hopen dat uw kind u 

al enthousiast heeft gemaakt om mee te doen.  

Het betreft een wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.  

Tijdens een E-Waste Race wordt afval ingezameld en aangemeld op een website. De school 

scoort hier punten mee die op deze site worden bijgehouden.  

U kunt hier de resultaten van eerdere E-waste Races bekijken en hier enkele video's. 
 

Hoe gaan we op de Da Costaschool inzamelen? 

De komende vier weken (23 september t/m 18 oktober) mag u zelf, of via uw kinderen 

elektronisch afval mee naar school nemen om 8.30 uur. Uw kind heeft vandaag een foldertje 

meegekregen en een lijstje waarop u kunt aangeven wat u inlevert. Het lijstje en de 

materialen kunnen elke dag om 8.30 uur worden gebracht bij Rachid in de ontmoetingsruime. 

Rachid meldt de materialen aan op de voor ons ingerichte website en doet ze in de daarvoor 

bestemde kliko’s. Wanneer de kliko’s vol zijn krijgen we van RMN nieuwe kliko’s.  

Wat mag mee? Alles wat elektronisch werkt, met een stekker of door middel van batterijen en 

het moet in de kliko passen... oude beeldschermen of computers of telefoons genereren veel 

punten, een snoertje of kabel (koper) generen ook punten. Helpt u mee? 

 

Bericht uit de gebedsgroep 

Wij zijn een aantal moeders die een keer per maand samenkomen om met elkaar te bidden 

voor de school, het team, de kinderen en de ouders. 

We willen via deze weg laten weten dat we afgelopen jaar hebben gebeden voor de 

gebedsverzoeken die we vonden in de gebedsbrievenbus (bij groep 5 in de ontmoetings- 

ruimte), via kaartjes, persoonlijke gesprekken of de email (gebed@dacostasoest.nl).  
Bedankt voor het vertrouwen!  

Ook dit jaar zullen we weer bidden voor de school. Wil je meedoen? Laat het ons weten.  
  

Hartelijke groet, 

Astrid van de Voort (groep 8) 

Corine Havelaar (groep 1c, 4 en 5) 

Jaela Bos (groep 1c, 5 en 8) 

Leonie Kooistra (groep 4 en 6) 

Suzan den Oude (groep 3 en 8) 
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Thema Blink en Kinderboekenweek 
Het overstijgende schoolthema in de nieuwe methode wereldorientatie Blink is ‘Verre 

wereldreizen’. Leuk als u hier met uw kind (gr 4 t/m 8) over van gedachten wisselt!  
 

Het thema van de 65ste editie van de Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober 2019) past hier 

mooi bij: het gaat in op vervoersmiddelen. Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de 

huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. Onder het motto ‘Reis mee!’ gaan we op reis 

in kinderboeken.  

Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, 

beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een 

tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek 

kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan 

een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 

2019 reizen we mee op de Da Costaschool. 
 

Let op! Bruna heeft tijdens periode weer de boekenspaaractie. Dit houdt in dat kassabonnen 

van gekochte boeken ingeleverd kunnen worden bij Bruna of bij juf Leontine. Van tien procent 

van dit gespaarde bedrag mogen wij als school boeken uitkiezen. 

 

Mad Science 
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de naschoolse cursus van Mad Science. Als het 

goed is heeft u bericht ontvangen van de organisatie. 

 

Vervangingen  
In verband met studiedagen van leerkrachten zal Ria Hardeman regelmatig als vaste 

vervanger aanwezig zijn.  

 

Uit de kinderraad 

De namen van de kinderen uit de groepen 5,6 en 8 voor de nieuwe kinderraad zijn bekend. 

(Groep 7 kiest vanmiddag!). Gekozen zijn door de groepen Daan en Emmy (gr 5), Eva en 

Veronica (gr 6) Vera en Josephine (gr 8). Samen met Annemiek gaan zij elke 6 weken 

meedenken en praten over schoolontwikkelingen. Mooi! 

 

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, 06-53360149. De MR is ook via de email te 

bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

● Maandag 23 september: start e-waste race 

● Woensdag 25 september: groep 7 - start kinderpostzegels 

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

● Vrijdag 27 september: gebedsgroep 

● Woensdag 2 oktober: start Kinderboekenweek 

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

● Woensdag 9 oktober: groep 1 t/m 4 - studiedag, deze groepen zijn vrij 

● Woensdag 9 oktober: groep 3 - schoolvoetbaltoernooi (SEC) 

● Woensdag 9 oktober: groep 4 - schoolvoetbaltoernooi (HEES) 

● Zaterdag 12 oktober: groep 3 t/m 8 - schoolzwemkampioenschappen 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 4 oktober. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 2 oktober. 

 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Da Costaschool 
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INGEZONDEN 

 

 

Sporten is gezond! 
Van 20 t/m 29 september is de Nationale Sportweek. In heel Nederland wordt er extra 

aandacht besteed aan sport en bewegen, en specifiek aan de sportaanbieders die sport en 

bewegen mogelijk maken. Ook in de gemeente Soest zijn er vele sportaanbieders die samen 

een fantastisch en veelzijdig aanbod realiseren.  

Op vrijdag 27 september, van 15.00 tot 18.00 uur, is iedereen van harte welkom in 

Sportboulevard De Engh om kennis te maken met het brede sport- en beweegaanbod in de 

gemeente Soest. 

Jong en oud kan kennismaken en deelnemen aan; badminton, dance, honkbal, volleybal, 

handbal,  korfbal, bridge, dammen, yoga, waterpolo, zwemmen, tafeltennis, basketbal, voetbal 

en verschillende vormen van aangepast sporten zoals blind roeien en rolstoelparcours. Maar je 

kunt ook stoepkrijten, er is een kinderfysiotherapeut, je kunt meedoen met bungeerun en de 

buurtsportcoaches zijn er. Verder zijn er verschillende sport-gerelateerde stands met veel 

informatie over bijvoorbeeld gezonde voeding en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

Het event is voor iedereen. Dus niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen en mensen met 

een handicap. Alleen komen kijken mag, maar meedoen is natuurlijk veel leuker. Wij zijn ook 

te volgen op facebook, instagram en twitter via @sportinsoest en op www.sportinsoest.nl. 
Alleen komen kijken mag, meedoen is natuurlijk veel leuker! 

Toegang en deelname is gratis. 
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