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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 21 november 2019  

 

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

Graag informeren we u weer over de actuele ontwikkelingen op onze school en in ons team. 

Ik hoop dat u goede (kind-ouder)gesprekken hebt gevoerd met de leerkracht deze week. 

In ons team staan deze periode een aatal zaken centraal. We werken met twee leerteams aan 

spelend leren (groepen 1 - 4) en aan Leren Zichtbaar Maken met gebruik van coöperatieve 

werkvormen. Deze weken worden er lessen bekeken en binnenkort presenteren we aan elkaar 

om zo meer van elkaar te leren.  

Op onze studiemiddag woensdag aanstaande praten we over onze wijze van vormgeven aan 

de christelijke identiteit in onze lessen, over ons reken- onderwijs, over welke ondersteuning 

we geven (we maken een nieuw schoolondersteunings- plan met het SamenWerkingsVerband 

de Eem, in het kader van passend onderwijs), over het nieuwe schoolplan voor de jaren 

2020-2023. De week erna stemmen we weer af met onze MR. En we kijken uit naar een mooie 

Sint- en kerstviering binnenkort. 

Maar eerst gaan afscheid nemen van meester Jan en dat heeft impact op ons allemaal. Het 

liefst schuiven we het voor ons uit, maar volgende week is het toch echt zo ver! Zijn groep 

komt zondag bij elkaar (maandag vegen we ze weer op op school); als team gaan we gezellig 

met hem uit eten na onze studiemiddag en vrijdagmiddag 30 november bent u allen van harte 

welkom om hem even de hand te schudden. We gaan hem missen! 

Ik wens u goede weken, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de 

bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de 

profeet Jesaja, die schreef: “Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het 

woord van God blijft bestaan.” (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: 

Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God 

opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. 

Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazaret. Hij 

vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods Zoon, de Messias, die mensen een 

nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar 

het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een 

hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen 

Zoon die naar de wereld gekomen was. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de 

toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons 

eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het 

wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal 

kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook 

voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen 

doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de 

levens van mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 
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Vervangingen  
Juf Ria valt regelmatig een dagje in voor diverse leerkrachten zodat zij tijd hebben voor andere 

zaken in het kader van werkdrukvermindering. 

 

Afscheid meester Jan 
Op vrijdag 29 november bent u van harte uitgenodigd om meester Jan van groep 5 een hand 

te komen geven. Dat kan om 12.00 uur of om 14.45 uur, in de ontmoetingsruimte. 

We gaan Jan enorm missen en wensen hem veel succes op zijn nieuwe school, De Sluis in 

Zeist! 

 

Start meester Clemens 
Maandag 2 december start meester Clemens in groep 5. Clemens heeft afgelopen maandag al 

een dagje meegedraaid. We wensen hem veel succes! 

 

Sinterklaas 
Donderdag 5 december bezoekt Sinterklaas natuurlijk weer de Da Costaschool. We verwachten 

alle kinderen tussen 8.15 uur en uiterlijk 8.30 uur op school om Sinterklaas te verwelkomen. 

Natuurlijk zijn ook ouders hierbij welkom.  

Hoe Sint aan zal komen, blijft nog even een verrassing en waar iedereen mag gaan staan, 

krijgt u volgende week nog te horen via de mail of Parro.  
 

Na het welkom lopen de kinderen met hun juf/meester naar binnen om het sinterklaasfeest te 

vieren. De kinderen hoeven geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen.  

Alle kinderen lunchen met hun eigen eten en drinken op school.  

Het is handig om een tas mee te geven voor alle sintspullen. 
 

Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij en ruimen we de sintversieringen op. Helpt u mee? 

 

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. 

 

Uit de kinderraad 

In de kinderraad is het onderwerp ‘afvalvrije school’ op de agenda geweest. De kinderen gaan 

zich ervoor inzetten, dat in geen enkele groep kinderen meer wegwerpverpakkingen worden 

meegenomen.  

De kinderraad gaat de kind-oudergesprekken evalueren. Zijn alle kinderen mee geweest naar 

het gesprek? Begrijpen de kinderen (en hun ouders) waarom we het goed vinden als kinderen 

zelf beter leren vertellen hoe het gaat en wat ze nodig hebben? 

Ook hebben zij in hun eigen groep besproken welk goed doel dit jaar ondersteund kan worden 

door onze school. Er zijn tien verschillende doelen de revue gepasseerd. Uiteindelijk is gekozen 

voor ‘Het vergeten kind’; hierover wordt in het volgende Schoolbord meer verteld. 

Ook denken de kinderen mee over de doelen van het volgende schoolplan. Wat is er voor de 

kinderen belangrijk de komende vier jaar? Ze hebben de poster bekeken die een korte 

weergave geeft van de streefbeelden en hebben hierop gereageerd. 
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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  

 

BHV en EHBO 
In het team zijn jaarlijks herhalingen voor BedrijfsHulpverlening. Inkie, Elisabeth, Marijke en 

Annemiek zijn hiervoor (opnieuw) gecertificeerd! Voor Lisette en Agnes betreft het EHBO. 

  

EHBO-diploma’s TSO 

Met zeer veel trots feliciteren we maar liefst 4 overblijfkrachten 

met het behalen van het kinder-EHBO diploma. Uiteraard 

hopen we dat het geleerde nooit in de praktijk gebracht hoeft 

te worden. Maar mocht het een keer noodzakelijk zijn, is het 

wel een fijn idee dat deze toppers weten hoe te handelen. 

Begin december zullen een aantal andere overblijfkrachten 

deelnemen aan de jaarlijkse herhaaltraining. 
 

Inmiddels zijn we ook weer begonnen met het uitdelen van 

schoolfruit. Dagelijks is er (in de meeste gevallen) wisselend fruit of groente voor de kinderen 

beschikbaar. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat het schoongemaakt aan de kinderen wordt 

aangeboden. Op het whiteboard achter juf Petra is te zien welke gezonde lekkernijen er deze 

week aangeboden worden. 

Nogmaals de felicitaties aan de EHBO’ers, 

Hartelijke groet, het TSO-bestuur 

 

Wie wat wanneer? 

● Maandag 25 november: groep 8: adviesgesprekken 

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

● Vrijdag 29 november: 12.00 uur of 14.45 uur: afscheid nemen van meester Jan 

● 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 

● Maandag 9 december: versieren voor kerst 

● Zaterdag 14 december: groep 5 t/m 8 - schooldamtoernooi 

● Woensdag 18 december: kerststukjes maken 

● Woensdag 18 december: 17.30 kerstdiner /-buffet 

● Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: kerstvakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 6 december. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 4 december. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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