
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 4 oktober 2019  

 

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

Wat wordt er weer lekker gewerkt in alle groepen! 

Het thema van de Kinderboekenweek sluit mooi aan bij het thema van Blink, de nieuwe 

methode voor wereldorientatie. Reist u mee? Leuk om in de groepen te kijken hoe het thema 

zichtbaar wordt gemaakt en om er met de kinderen over te praten.  

In alle groepen worden steeds meer coöperatieve werkvormen gebruikt, waarbij 

samenwerkend en interactief wordt geleerd. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen 

begrijpen aan welke doelen ze werken (taal, rekenen) en kunnen vertellen wat de volgende 

stap wordt en wat ze daar bij nodig hebben. Als team kijken we bij elkaar en bereiden we ook 

lessen samen voor.  

In onze stichting PCBO Baarn/Soest zijn we het nieuwe koersplan aan het schrijven, dat de 

paraplu vormt voor alle scholen. Flankerend daaraan schrijf ik een nieuw schoolplan voor de 

Da Costaschool voor de jaren 2020-2024. De formele gesprekspartner is de MR, maar ik hoop 

op een bredere groep ouders om mee te sparren. Vandaar de oproep: 

Wilt u een ochtend of avond meedenken en praten over de toekomst van onze kinderen en de 

school? Fijn als u me mailt. Volgende week prikken we een datum met diegenen die zich 

hebben aangemeld. Voor nu een goed weekend en veel leesplezier met de rest van dit 

Schoolbord en de Kinderboekenweek! 

Annemiek van Benthem (avanbenthem@dacostasoest.nl) 

 

Kind op maandag 
In het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staan gevoelens en emoties beschreven. 

Geloof, hoop, schaamte en berouw zijn kernwoorden in dit Bijbelboek. Deze woorden zijn niet 

alleen in de eerste geschiedenis van de Bijbel belangrijk, maar spelen ook in ons leven 

vandaag de dag een grote rol. 

Het boek Genesis gaat over het verleden, maar heeft grote raakvlakken met het heden. De 

verhalen gaan over hoe het donker kan zijn en hoe wij een licht voor een ander kunnen zijn. 

Helaas kunnen we het ook donker voor elkaar maken. Wat gebeurt er als mensen ruzie maken 

of de aarde geweld aan doen? Op wie kun je bouwen en waar kun je 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! 

‘Wat wordt het?’ Dit is het thema van deze weken. Het geeft beweging en ontwikkeling aan. 

Wij kunnen richting geven aan het heden en de toekomst. We kunnen leren van de 

geschiedenis, die we in de Bijbel kunnen lezen. 

Hoe zal het nieuwe schooljaar gaan? Zeker aan het begin van het schooljaar is dit voor ouders 

en kinderen een belangrijke vraag. 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? De verhalen uit de Bijbel kunnen je helpen, om invulling en richting 

te geven  

aan jouw toekomst! 

Vervangingen  
In verband met scholing van meester Martijn op gebied van OICT was juf Ria twee dagen in 

groep 6. 

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/


 
Benoeming nieuwe meester groep 5 

Per 1 december nemen we afscheid van meester Jan en verwelkomen we meester Clemens. 

Clemens werkt nu op een school in Leusden; woont in Soest en komt graag onze kant op voor 

5 dagen in de week. Daar zijn we blij mee en we hopen u ook.  
 

Talentenlab 

In november starten we weer met het Talentenlab voor de groepen 3 t/m 8. In het Talentenlab 

kunnen de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 

creativiteitsontwikkeling en ontwikkeling van creatief denken. De workshops zijn op woensdag 

6 november, 13 november en 20 november van 11.00 - 12.00 uur. We sluiten af met een 

tentoonstelling en voorstelling op woensdag 27 november van 11.45 - 12.15 uur.  

We zijn op zoek naar hulp om dit te kunnen realiseren. In de workshops staat brede 

talentontwikkeling van kinderen centraal; zij kunnen aan de slag met handvaardigheid, ICT, 

textiel, drama, muziek, techniek, film, koken enz. Een groepje bestaat uit maximaal 15 

kinderen. Misschien heeft u een idee voor het geven van een workshop, maar er zijn ook 

workshops klaar die alleen nog begeleiding nodig hebben.  

U kunt zich opgeven bij juf Marijke (groep 8): mschepers@dacostasoest.nl 

Groep 8 - Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs  
Woensdagavond 30 oktober zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op een 

algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond krijgt u uitleg 

over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Het gaat over de verschillende 

vormen van het VMBO, HAVO en VWO. Een brugklascoördinator van het Griftland College komt 

hier iets over vertellen. De informatie op deze avond is van toepassing op alle middelbare 

scholen. De avond start om 19.30 uur. We verwachten dat het uiterlijk tot 21.00 uur duurt. U 

bent van harte welkom! 

 

Toelichting keuze typcursus Pica groep 5  

Onze kinderen in groep 5 volgen al enige jaren de type-cursus Ticken, een extraatje dat 

bekostigd wordt vanuit de ouderbijdrage van de Oudercommissie. Tijdens deze type-cursus 

leren de kinderen hun type-vaardigheid te vergroten. Zowel de nauwkeurigheid als de snelheid 

worden ontwikkeld.  

We merkten aan de kinderen, dat ze steeds minder enthousiast waren over Ticken. De 

oefeningen waren weinig uitdagend en moesten meerdere keren worden herhaald. De leer- en 

oefen-omgeving was weinig inspirerend en uitdagend voor de kinderen. 

Daarom hebben we in juli 2019 besloten, om te zoeken naar een nieuwe type-methode.  

We hebben verschillende methoden bekeken en uitgeprobeerd en de OC van onze zoektocht 

naar een nieuwe type-methode op de hoogte gehouden. In overleg met de OC is als school 

gekozen voor de type-methode Pica.  

Pica is een uitdagende en inspirerende methode welke ook aansluit bij onze wereld-oriëntatie- 

methode Blink. De kinderen gaan op wereldreis en bezoeken vele landen, waar ze allerlei 

weetjes over kunnen lezen en bekijken en opdrachten moeten uitvoeren. Op een speelse en 

afwisselende manier wordt de snelheid en nauwkeurigheid van het typen geoefend. De 

gemiddelde tijd, waarin het certificaat wordt behaald is 4 maanden, afhankelijk van de 

frequentie van het oefenen. Er kan met de school-inloggegevens ook thuis worden geoefend. 

Mocht een kind het certificaat niet in groep 5 behaald hebben, dan kan er in de volgende groep 

verder worden geoefend en alsnog het certificaat worden behaald. De kinderen van groep 5 

zijn deze week begonnen en zijn super enthousiast! De kinderen, ouders en leerkracht kunnen 

de typ-ontwikkeling zelf volgen. 

We bespreken binnenkort op welke wijze we het mogelijk kunnen maken dat kinderen die vorig 

jaar niet het diploma hebben behaald dit alsnog kunnen doen. 
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Uit de kinderraad 
Graag stellen we u voor aan de nieuwe kinderraad van dit schooljaar; zij gaan meedenken en 

praten over schoolbeleid en schoolorganisatie. U ziet op de foto Daan en Emmy (gr 5), Eva en 

Veronica, (gr 6), Ayan en Marijn (gr 7), Vera en Josephine (gr 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-waste race 
 

Daan en Vera hebben donderdag een radio-interview gedaan voor 

radio Soest over onze inzameling van elektronisch afval. U kunt 

nog inleveren tot de herfstvakantie! 

Kabels, beeldschermen, radio’s, speelgoed dat op batterijen liep… 

alles is welkom zolang het maar in een huis-kliko past! 
 

 

 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek werd afgelopen woensdag feestelijk geopend op het 

plein. Alle kinderen werden ontvangen door onze stewardessen die de 

kinderen welkom heetten op deze reis. 

Alle leerkrachten hadden een plekje gevonden op het plein, waar bij een 

vervoermiddel werd voorgelezen aan toehoorders. We sloten af met het 

zingen en dansen van het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen. Dit 

lied hebben de kinderen geoefend bij de Muziekgarage. De school gaat nu 

twee weken aan de slag met het project ‘Vervoer, landen en 

vervoersmiddelen’. 
 

Nieuws van juf Alida 
Juf Alida heeft twee maanden verlof gekregen om persoonlijke redenen. 

Zij schrijft aan u: “12 september ben ik samen met mijn zus de Camino naar 

Santiago de Compostela gaan lopen. Om persoonlijke redenen. Als jullie dit 

verhaal in het schoolbord lezen, zijn we na 3 weken lopen aangekomen in 

Santiago. We zijn gestart in Salamanca en hebben er dus zo’n 500 km 

opzitten. Wat was het mooi en wat hebben wij genoten van de natuur van de 

mensen hier en de andere pelgrims. Mooie gesprekken en ontmoetingen. Elke 

dag buiten een heerlijke inspanning leveren. Het heeft ons zoveel gegeven! 

Wat een cadeautje om dit te mogen en kunnen doen. Mijn Camino: een 

fantastische ervaring.” 

We verwachten Alida terug na de herfstvakantie. 
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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? 

● 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 

● Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: herfstvakantie 

● Dinsdag 29 oktober: groep 1+2a - Kabouternatuurpad (Kinderboerderij) 

● Dinsdag 29 oktober: hoofdluiscontrole 

● Woensdag 30 oktober: groep 8 - informatieavond VO 

● Maandag 4 november: groep 5 en 6 - ‘Plaatselijke figuren’ 

● Woensdag 6 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 18 oktober. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 16 oktober. 

 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Da Costaschool 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN 

 

Vanuit Raad van kerken:  

 

Parenting course 

Opvoeden hoe doe je dat? 

Ben jij een ouder van een kind tussen de 0 en 10 jaar? Dan kan de Parenting Children Course 

je misschien helpen bij die mooie taak die opvoeden heet. 

Vijf inspirerende avonden worden kort ingeleid en vervolgens ga je aan de slag rond een aantal 

thema's zoals bouwen aan veiligheid, ontdekken van genegenheid, ontwikkelen van vrijheid, 

leren van sociale vaardigheid en groeien naar zelfstandigheid. 

Het wordt in Soest georganiseerd op vijf maandagavonden van 19.30 - 21.30 uur. Het start op 

7 oktober en hierna op 14, 28 oktober, 18 november en 2 december. 

Locatie: de Rank (bij de Wilhelminakerk). Kosten 30 euro pp voor materiaal, drinken en iets 

lekkers. 

Aanmelden bij Corine van den Berg. Stuur een app naar 06-52534467 o.v.v. parenting course. 
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