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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 6 december 2019  

 

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

Aan het einde van deze week maken we de balans op. Wat hebben we veel gevierd met elkaar, 

vaak met een lach, soms met een traan...  

Hieronder een impressie: afscheid van meester Jan, prachtige presentaties van bijzondere 

talenten van kinderen (en ouders!), de komst van Sinterklaas met zijn Pieten waarbij in alle 

klassen veel aandacht was voor elkaar door middel van gedichten en surprises. 

En ondertussen gaat al het onderwijs door. Lezen, schrijven, taal, rekenen, het nieuwe thema 

in Blink-wereldorientatie… dat is best veel voor de kinderen, voor de leerkrachten en wellicht 

ook voor u thuis. We willen er voor zorgen dat we elkaar goed zien en er voor elkaar zijn. 

Kinderen, leerkrachten, ouders: we doen het samen op onze school! 

Hartelijk dank aan alle ouders die deze weken iets extra’s voor ons betekenen. We zijn u zeer 

erkentelijk! Vanaf volgende week zijn er twee weken tot de kerstvakantie. De school zal er 

weer anders uitzien en anders voelen. We gaan er mooie weken van maken. 

Heeft u vragen of houdt iets u bezig? Ik hoor het graag van u. 

Hartelijke groet 

Annemiek van Benthem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       Afscheid meester Jan                                         Sint bij groepen 1 en 2  

 

Kind op maandag 
Tijdens de adventstijd praten we met de kinderen over wat het betekent om gezien te worden. 

In het verhaal over de profeet Zacharias wordt erbij stil gestaan dat de inwoners van 

Jeruzalem dachten dat God hen niet zag. Maar toch zorgde God voor hen als een herder die 

zijn schapen bij elkaar brengt; hij droeg de lammetjes in zijn armen. Zacharias leest in zijn 

boekenrol over mensen die in het donker bij elkaar zitten, maar een groot licht zullen gaan 

zien. Maria komt bij hem op bezoek en zingt voor hem. Van zingen kun je heel blij worden en 

zingen kan het donker verjagen...Zacharias krijgt een zoon: Johannes. Dat betekent “God is 

genadig”: wat een bijzondere naam!  

We praten er ook over dat wij ook wel eens denken dat God ons niet ziet, dan zitten we in de 

put en gaat het leven niet zoals we willen. Daar praten we samen over. Hoe kunnen we elkaar 

hoop en vertrouwen geven? In hoeverre zien wij elkaar? In deze donkere periode staan we er 

ook bij stil dat mensen zich eenzaam kunnen voelen en wat wij voor hen kunnen betekenen. 

En we maken kerstkaarten voor ouderen. 
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Voor de agenda 
Maandag 13 januari: groep 1 t/m 4 heeft vanaf 12.00 uur vrij in vervand met een 

studiemiddag. 

 

 

 

Presentaties 

talentenlabs 
 

 

We hebben weer genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stichting Het Vergeten Kind 
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis 

wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht 

voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig 

waren. Dit alles laat diepe sporen na. Het maakt onzeker, 

bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, 

maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige 

problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen niets 

aan kunnen doen en waar ze ook niets aan kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van 

zijn. Bijvoorbeeld verslaving, het hebben van grote schulden, psychische problemen; het 

onvermogen van ouders kan kinderen klem zetten. Ze kunnen hierdoor eenzaam en geïsoleerd 

raken. 
  

Daarom kiest de kinderraad i.s.m. het team voor het goede doel ‘Stichting Het Vergeten Kind’.  

Zij zetten zich in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. Zij geven ze een stem en 

vertellen hun verhaal. Zodat ze niet vergeten worden. Zij zetten zich in om hun situatie nu en 

morgen te verbeteren. Wilt u meer weten kijk dan op: https://www.hetvergetenkind.nl/ . 
Of bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=w3LRNDJ97x8 de animatievideo over Het 

Vergeten Kind. 

 

Kerst  

 

Kerststukjes  

Op woensdagmorgen 18 december gaan we weer met alle kinderen van 11.00 – 12.00 uur 

kerststukjes maken. Voor het maken van een kerststukje moet uw kind zelf enkele spullen van 

huis meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze woensdagmorgen de volgende 

zaken mee naar school neemt:  

● een bakje, om het kerststukje in te maken;  

● oase/steekschuim (graag al nat en in het bakje);  

● een mesje, om puntjes te maken aan de in te steken kersttakjes (graag ingepakt en veilig 

mee naar school geven!);  

● eventueel een smalle kaars voor in het stukje;  

● kleine versieringen voor in het stukje;  

Voor kerstgroen wordt gezorgd! (met dank aan de vader van Leah en Hannah) 

Lijkt het u leuk om te komen helpen? Er hangt een intekenlijst bij de groep van uw kind. U 

bent van harte welkom!  

 

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

 

https://www.hetvergetenkind.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=w3LRNDJ97x8
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/


Kerstviering  

Woensdagavond 18 december verwachten we de kinderen om 17.15 uur op school voor de 

kerstviering. We starten om 17.30 uur met een kerstdiner/-buffet in de eigen groep. Er komt 

een lijst bij het lokaal van uw kind te hangen waarop u kunt aangeven wat u wilt gaan maken. 

Na afloop van de kerstviering is er geen samenzijn op het plein. Vanaf 18.30 uur gaan de 

schooldeuren weer open. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de ouders zelf 

opgehaald uit de desbetreffende klas(sen). De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan 

zelfstandig naar buiten. 
 

Op vrijdagmorgen 20 december willen we om 8.30 uur de kerstversiering weer met 

hulp van ouders opbergen. 
 

Kerst & goed doel 

Ieder jaar willen wij bij onze vieringen als school graag een goed doel ondersteunen. In de 

komende 2 weken zal er in de klassen aandacht zijn voor het gekozen goede doel ‘Het 

Vergeten Kind’. Vanaf dinsdag 10 december staan er spaarpotjes in iedere klas. Fijn als u/uw 

kind zou willen doneren! 

 

Medezeggenschapsraad 
Begin deze week kwam de MR weer bijeen. In een zinvolle vergadering is, met Annemiek, o.a. 

nagedacht over de samenwerking met de OC, het schoolplan 2020-2024, het jaarplan 2020 en 

het schoolondersteuningsplan passend onderwijs. Speerpunten voor de komende tijd, naast de 

lopende en onderwijskundige zaken, zijn o.a. de identiteit en het in de hand houden van de 

werkdruk van het personeel. Ook is gesproken over de inhoud van de (bij-)scholing die de MR 

ook dit jaar weer wil ontvangen om zo ook de komende periode weer constructief te kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van de Da Costaschool. 

 

Weet dat we als MR er zijn om uw belang te vertegenwoordigen. Mocht u als ouder vragen of 

opmerkingen 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 9 december: versieren voor kerst 

● Dinsdag 10 december: brandweer op school, groep 4 

● 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 

● Maandag 6 januari: 8.30 uur - nieuwjaarskoffie voor ouders 

● Dinsdag 7 januari: hoofdluiscontrole 

● Maandag 13 januari: groep 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij ivm studiemiddag 

● Dinsdag 14 januari: groep 1 t/m 8 - kind-oudergesprekken op uitnodiging 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 20 december. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 18 december. 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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INGEZONDEN 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!! 

Zaterdag 21 december organiseren wij  voor de 2e keer het Kerstdorp Soest in 

de Van Weedestraat. Met subsidie van de gemeente en wat hulp van de 

winkeliers en jullie hopen we er weer een gezellige dag van te maken! 

Wij hebben nog wat hulp nodig op de dag zelf. 

Mocht je kunnen meehelpen, stuur dan een mailtje naar:  kerstdorpsoest@gmail.com 

Wij zoeken mensen van 11.00-14.00 uur en van 14.00-17.00 uur. 

We hopen jullie te zien op de 21e!! 

 

Groet,  

Rita Wensenk, Alie Betty Bakker en Nicolette Riga  

 

 

 

 
 

 

 

 

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/

