
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 8 november 2019  

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

Dat was me het weekje wel! Dank voor uw steun voor, tijdens en na onze actiedag. We weten 

dat het ongemakkelijk voor u is en we zijn u dankbaar voor het opvangen van uw kind.  

In het belang van onze gezamenlijke zorg: aandacht vragen voor het enorm oplopende 

lerarentekort.  

We hebben goede gesprekken kunnen voeren afgelopen 

woensdag. De inhoud ervan wordt door onze bestuurder 

meegenomen naar de Pabo’s en naar landelijk overleg 

o.a. bij de PO-raad. Op de foto staan we voor het 

gemeentehuis waar dhr. Dijkhuizen ons even te woord 

stond en ons beloofde onze roep mee te nemen naar den 

Haag.  

Binnen ons bestuur en binnen onze school doen we al 

veel met de middelen om de werkdruk naar beneden te 

brengen. Onze voornaamste inzet is nu om er samen 

voor te gaan zorgen dat er meer scholieren naar de 

Pabo’s zullen gaan en we zien graag dat de Pabo’s 

anders georganiseerd gaan worden. Ook hopen we dat 

het verschil in salaris tussen werken in het VO en PO minder groot zal worden; we willen er 

graag nog ietsje bij, niet eens zozeer voor onszelf, maar voor de starters.  

In dit Schoolbord richten we ons op de komende periode. Een mooie, warme periode waarin 

we met de kinderen en met u waardevolle momenten willen beleven. Heeft u vragen, dan hoop 

ik dat u me weet te vinden! Hartelijke groet voor nu en een fijn weekend, 

Annemiek van Benthem 

directeur  

 

Kind op maandag 
In de verhalen, die we deze weken in de klas vertellen, staan mensen als Abraham, Sara, 

Hagar, Isaak, Rebekka, Jakob, Lea en Rachel centraal. Gewone mensen, maar met een 

bijzondere betekenis. Mensen, die te maken krijgen met thema’s uit het leven van elke dag. 

We lezen verhalen over angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook over hoop, liefde en 

verrassing. Het zijn verhalen over gevoelens en gebeurtenissen, die wij allemaal kunnen 

hebben en meemaken. 

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. In de verhalen vragen de hoofdpersonen zich 

regelmatig af hoe het verder moet. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen 

denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? We ontmoeten Lot, die in Sodom terechtgekomen 

is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We lezen hoe Abraham en Sara proberen zelf 

hun toekomst een eigen richting te geven, zonder God erbij te betrekken. We lezen over Hagar 

en Jakob, die allebei moeten vluchten om verschillende redenen. 

Het zijn oude verhalen, die ook nu nog actueel zijn. Verhalen van hoop, waarin mensen een 

uitweg vinden bij moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze 

verhalen. We leren om onze ogen en oren open te houden, om te blijven zoeken naar kansen 

en openingen. En ook om elkaar te vertrouwen. Want een uitweg of een nieuwe toekomst 

zoeken gaat beter als je het samen kunt doen. Samen zoeken naar een nieuw begin! 
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Nieuwe leerlingen 
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen: eind oktober kwam Joram in groep 1+2a. In 

dezelfde groep komt in november ook Matthijs. Verder zijn nieuw deze maand: Hidde in groep 

1+2b en Cataleya en Muhammed in 1+2c. Allemaal van harte welkom op de Da Costaschool! 

  

Vervangingen  
Juf Rachel (zij werkte vijf jaar geleden op onze school) heeft zich beschikbaar gesteld voor de 

invalpool. Dinsdag j.l. verving ze juf Anouk die de griep had.  

Juf Ria zal de komende weken op maandagen op school zijn; daardoor hebben een aantal 

leerkrachten tijd voor groepsadministratie.  

 

(Kind-)oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

Op maandag 18 november en woensdag 20 november is er weer de mogelijkheid voor een 

gesprek met de leerkracht. Hiervoor kunt u volgende week inschrijven via Parro.  

De gesprekken zijn weer zoveel mogelijk op de middag. De leerkracht zal zelf enkele ouders 

uitnodigen die hij of zij graag wil spreken; zij horen dit op maandag 11 november.  

Krijgt u op deze maandag geen uitnodiging maar u wilt wel een gesprek, dan kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht en volgt alsnog een uitnodiging. Vanaf groep 5 zien we graag dat 

uw kind er zelf bij is.  

 

Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Op donderdag 21 en maandag 25 november worden de voorlopig adviesgesprekken voor de 

leerlingen van groep 8 gehouden. U krijgt een uitnodiging voor inschrijven via de Parro-app. 

 

Verslag klankbordgroep schoolplan 
Op 4 november kwam een groepje ouders bij elkaar en vanuit het team waren Leontine en 

Annemiek aanwezig. Vanuit de MR was Merel Valk erbij. Het gespreksonderwerp was het 

nieuwe schoolplan voor de jaren 2020 tot en met 2023. Het was een constructieve avond 

waarin er kritisch werd meegedacht over de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij men 

zorgvuldig meedacht over “Wat vind ik belangrijk voor mijn kinderen en wat zou ik graag 

wensen van de Da Costaschool?”  

Het concept-schoolplan was vooraf doorgenomen en daarnaast een samenvatting in de vorm 

van een poster, waarop de belangrijkste aandachtspunten zijn beschreven (waar staan we nu 

– welke streefbeelden zijn beschreven?). Er waren algemene vragen als “Hoe gaat dat nu met 

het tot stand komen van een schoolplan, wie denken er mee, hoeveel tijd kost het, etc.” en 

Annemiek vertelde hoe de samenwerking op bestuurs- en directieniveau is verlopen, met de 

MR, het team en de coördinatoren. Per streefbeeld hebben de ouders hun visie en wensen 

beschreven op flappen. 

Verder zijn er meer algemene vragen en aandachtspunten geformuleerd. De flappen hangen 

deze en volgende week in de teamkamer. U kunt gerust een kijkje nemen. De samenvatting 

wordt gemaakt en wordt besproken met de coördinatoren in school, met de MR en met de 

kinderraad. Aansluitend worden verbeteringen doorgevoerd in het plan en ligt het eind 

november voor bij de MR en het team. Het schoolplan moet in december klaar zijn en we 

zoeken naar een aansprekende manier om u verder te informeren. 

 

Uit de kinderraad 
De kinderraad heeft ons, onder leiding van vader Martijn, fantastisch ondersteund de 

afgelopen week. Zij maakten een vlog waarin zij onderzochten waarom leerkrachten wilden 

gaan staken. 

Ook stonden ze met een tractortje bij het gemeentehuis, om de aandacht van wethouder 

Dijkhuizen te vragen. Heeft u het nog niet bekeken? https://youtu.be/N4IR8HgjvnY 

 

Bedankje namens SOS-Kinderdorpen 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de brief lezen die we van de organisatie van SOS- 

Kinderdorpen hebben ontvangen. Zij zijn enorm blij met onze gift van vorig schooljaar.  

De groepen zijn op dit moment bezig met het kiezen van een nieuw goed doel dat we bij onze 

vieringen willen gaan ondersteunen. 
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Kleuters 
‘Hij komt, hij komt…’ De komende periode zullen we bij de kleuters gaan werken over 

Sinterklaas. De letter die tijdens dit thema centraal staat is de letter P van onder andere 

pepernoot. Ga thuis gerust op zoek naar voorwerpen die beginnen met de letter P. Dan krijgen 

ze een mooie plaats op de lettertafel. Mocht u andere spullen thuis hebben die met het thema 

te maken hebben? Neem ze gerust mee!  

 

Groente en fruit bij TSO 
Vanaf donderdag 14 november krijgen de kinderen bij het overblijven schoolfruit, 

gesubsidieerd door de EU. U kunt op het bord in de ontmoetingsruimte zien welke soorten fruit 

er die week worden geleverd. Groente en fruit dat overblijft, wordt beschikbaar gesteld voor 

alle groepen. 

 

Afscheid meester Jan 
Zoals u weet neemt meester Jan de Vlaming eind deze maand afscheid. Hij gaat werken op De 

Sluis in Zeist. Met het team doen we dat op woensdagavond 27 november. Ouders van groep 5 

organiseren zelf iets. Wilt u Jan de hand schudden dan kan dit vrijdagmiddag 29 november om 

15.15 uur.  

 

Sinterklaasfeest; Pieten gezocht! 
We willen er een gezellige 5 decemberviering van maken, waarbij we een continurooster 

draaien deze dag. De kinderen eten dan op school en zijn om 14.00 uur uit. 

Bij de volgende zaken vragen we uw dringende hulp………….. 

Op vrijdag 19 november gaan we ‘s ochtends de school versieren; heeft u een uurtje tijd om te 

helpen? Maar nog veel lastiger………...de Pieten zijn zoek!  

Tijdens eerdere jaren konden we altijd even met ze bellen in Spanje. Maar ze nemen niet op 

dit jaar! Zouden ze hun mobiel kwijt zijn? We zijn heel bang dat er geen Pieten op onze school 

zullen zijn op 5 december! Helpt u ons zoeken? Elke tip is welkom, graag bij Annemiek. Er is 

een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 

 

Vrijdag 6 december groepen groep 1 t/m 4 lesvrij 
Omdat de jongsten er vaak wel doorheen zitten na zo’n dag staat er op 6 december voor de 

leerkrachten voor de groepen 1 t/m 4 een studiedag gepland. De kinderen van deze groepen 

zijn die dag vrij. 

 

Blink: wereldoriëntatie in groep 4 t/m 8 
Per jaar werken de kinderen bij wereldoriëntatie aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan 

bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen 

ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden.  

Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen 

waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test 

jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in 

tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, 

bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een 

partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten 

hebben uitgezocht. De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken 

thuis. Voor onze leerkrachten was deze eerste periode in het thema “reis je mee” nieuw, dus 

het was voor een ieder even wennen aan de nieuwe manier van werken. Deze week wordt het 

thema afgesloten. In het team bespreken we onze ervaringen en leren we samen. Het 

volgende thema wordt voorbereid. Heeft u vragen of feedback, vertel het ons! En heeft u 

literatuur of voorwerpen die aansluiten bij een thema, bespreek het met uw kind!  
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Topografie in groep 5 t/m 8 

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema 

‘Ik houd van Holland’ voor groep 5 en 6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 

belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game 

TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag. 

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal. 

 

Vooruitblik naar de kerst 
Al lijkt het nog ver weg, de kerstperiode breekt binnenkort ook weer aan! Ook op de Da 

Costaschool willen we samen met u en de kinderen weer een fijne kersttijd beleven. Hierbij 

alvast een aantal belangrijke data:  

● op maandag 9 december willen we om 8.30 uur, met hulp van ouders, de school in 

kerstsfeer brengen; 

● op woensdagmorgen 18 december gaan we met alle kinderen kerststukjes maken 

van 11.00 tot 12.00 uur; 

● op woensdagavond 18 december hebben de kinderen van 17.30 – 18.30 uur een 

kerstdiner/buffet in hun eigen klas. Er komt een lijst bij het lokaal van uw kind te 

hangen waar u aan kunt geven wat u wilt gaan maken; 
● op vrijdagmorgen 20 december willen we om 8.30 uur de kerstversiering weer met 

hulp van ouders opbergen. 

 

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? 

● 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 

● Donderdag 21 november: groep 8: adviesgesprekken 

● Maandag 25 november: groep 8: adviesgesprekken 

● Woensdag 27 november: groep 3 t/m 8 - talentenlabs 

● Woensdag 4 december: groep 3 t/m 8 - talentenlabs presentaties 

● Donderdag 5 december: sinterklaasfeest - continurooster tot 14.00 uur 

● Vrijdag 6 december: groep 1 t/m 4 - studiedag: deze groepen zijn vrij 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. donderdag 21 november. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk dinsdag 19 november. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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