
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 18 oktober 2019  

 

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

Wat zijn we weer volop in bedrijf! We ronden een eerste onderwijsperiode af.  

We zien leerkrachten in de weer met wormenhotels, groepsdoorbrekend circuitlezen, met 

nieuwe tools op het smartboard waarbij kinderen aan eigen doelen kunnen werken, we zien de 

kinderen alweer groeien! Er is nieuw speelgoed aangeschaft, er komt een nieuwe schuif- en 

kastenwand...er gebeurt veel!  

We kijken terug op de kinderboekenweek met het thema “Reis mee”, dat prachtig aansloot bij 

het eerste thema in onze nieuwe methode wereldorientatie van Blink. Fijn dat zoveel ouders 

actief zijn op en voor onze school. We hebben een mooie vierde plaats verworven in de 

E-waste race, ongelooflijk wat er allemaal van uw zolders is gekomen, met als belangrijkste 

doel: milieueducatie in het kader van duurzaamheid. 

Ondertussen schrijven we een nieuw schoolplan voor de jaren 2020-2024. Een belangrijk 

thema daarbij vormt de organisatie van ons onderwijs in de toekomst. Want het op handen 

zijnde lerarentekort baart ons enorme zorgen. We beraden ons op een nieuwe actiedag en u 

kunt er, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, vanuitgaan dat wij op 6 november 

dicht zijn. We zijn hierover ook in gesprek met de MR en u hoort direct na de vakantie meer 

van ons.  

Voor nu wens ik u een goede herfstvakantie. Even tijd voor bezinning, ontspanning, om uit te 

rusten… etcetera. Daarna gaan we weer lekker aan de slag! Alle goeds, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en 

Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het 

leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en 

verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder 

mens kan meemaken.  

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en 

zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen 

denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen 

over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We 

horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn 

belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met 

haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen 

familie. Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden.  

Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke 

omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn 

oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven 

zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij 

de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een 

nieuw begin! 
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Geboren 
Op 4 oktober is Irpan geboren. Hij is het broertje van Ibrahim in groep 1+2b. Hartelijke 

felicitaties voor de hele familie! 

 

Vervangingen 
Juf Marit en juf Eva worden af en toe vervangen doordat zij als startende leerkrachten extra 

nascholing hebben. Donderdag j.l. was daarom juf Eefke in groep 1+2 c. 

 

Einde E-waste race 

Vandaag was de laatste dag waarop elektronisch afval kon worden ingezameld. 

In de scholenrace eindigen we als Da Costaschool op de vierde plaats met de hoeveelheid 

items die we hebben opgehaald. Het belangrijkste aspect voor ons was daarbij om de kinderen 

te laten zien, waarom het belangrijk is om het apart in te zamelen, omdat er zoveel 

waardevolle materrialen in zitten die kunnen worden hergebruikt. Dank voor uw hulp daarbij! 

 

Luizencontrole 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. 

Denkt u die dag(en) aan de haardracht?  

 

6 november landelijke actiedag  
Zoals in het voorwoord vermeld: op 6 november is de school naar alle waarschijnlijkheid 

gesloten vanwege acties. Direct na de vakantie hoort u meer van ons over onze visie en 

plannen, in samenwerking met ons bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest. 

 

Talentenlabs 
U heeft nog de mogelijkheid om zich aan te melden voor het geven van een workshop. 

De data zullen worden: woensdag 13, 20, 27 november en 4 december van 11.00 - 12.00 uur. 

Heeft u een talent dat u graag wilt delen met een groepje kinderen? Juf Marijke (groep 8) 

hoort het graag! 

 

Vooruitblik naar 5 en 6 december 
Op donderdag 5 december zullen we met een continurooster werken. Dit doen we omdat we 

denken dat deze dag ‘s middags voor de jongesten zwaar zal vallen. 

Alle kinderen eten op school en zijn dan om 14.00 uur uit. Mocht dit een probleem worden met 

de BSO, wilt u Annemiek dit dan laten weten? Op vrijdag 6 december zijn de groepen 1 tot en 

met 4 vrij; voor groep 5 tot en met 8 is er gewoon les. 

 

Maak kennis met de VoorleesExpress 
Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht 

krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met 

de ouders streven ze ernaar, dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 

De voorlezer gaat twintig weken lang voorlezen bij een gezin in de buurt, één keer per week 

op een vaste middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn 

gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. 

De vrijwilligers van de VoorleesExpress worden getraind en begeleid. Naast persoonlijke 

begeleiding wordt er gebruik gemaakt van e-learning. Met dit programma kun je kennis 

opdoen over interactief voorlezen, meertaligheid en het betrekken van de ouders bij het 

voorlezen. 

VoorleesExpress Soest wordt uitgevoerd door Bibliotheek Idea i.s.m. Stichting Balans. Nieuwe 

voorlezers zijn van harte welkom (voor informatie 035-6095823). Aanmelden van nieuwe 

gezinnen gaat via school of peuterspeelzaal.  
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Medezeggenschapsraad 
Maandag 7 oktober is de MR weer bijeen gekomen. Juf Inkie heeft namens het personeel (de 

PMR) de plek ingenomen van juf Leontine, die overigens de gemeenschappelijke 

medenzeggenschapsraad van onze stichting (GMR) is gaan versterken. Martijn heeft haar plek 

als secretaris overgenomen. De MR heeft na het geven van advies op deze vergadering 

ingestemd met de nieuwe schoolgids, het sociaal veiligheidsplan en de gedragscode PCBO. De 

MR is geïnformeerd over en heeft advies uitgebracht inzake het nieuwe schoolplan 2020-2024. 

Tevens is de wens uitgesproken om ons dit jaar weer bij te laten scholen om zo volwaardig en 

volwassen mee te blijven denken over het nieuw te vormen schoolbeleid. 
 

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 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 - kunstproject ‘plaatselijke figuren’ 

● Woensdag 6 november: naar alle waarschijnlijkheid stakingsdag 

● Dinsdag 12 november: groep 5 en 6 - ‘plaatselijke figuren’ (verdieping) 

● Woensdag 13 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Maandag 18 november: groep 1 t/m 7: kind/oudergesprekken 

● Dinsdag 19 november: versieren voor sinterklaasfeest 

● Woensdag 20 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Woensdag 20 november: groep 1 t/m 7: kind/oudergesprekken 

● Woensdag 20 november: groep 8: adviesgesprekken 

● Maandag 25 november: groep 8: adviesgesprekken 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 8 november. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 6 november. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 

 

 

 
 

 

 

 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

mailto:mr@dacostasoest.nl
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/

