
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 20 december 2019  

 

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

We vieren het kerstfeest, de geboorte van Jezus. Licht in een donkere tijd.  
 

We kijken terug op een, wat mij betreft, mooi jaar. Een jaar waarin we hebben 

doorgeborduurd op de thema’s waar de Da Costaschool al mee bezig was, om 

ervoor te zorgen dat er nog meer betrokkenheid bij onze kinderen is en elk 

kind elke dag leert. Een jaar waarin we voor het thema werkdruk - politiek en 

bij ons bestuur - nog meer aandacht vroegen en middelen ontvingen om 

samen keuzes te maken die passen bij onze school en ons team. Een jaar 

waarin er prachtige nieuwe collega’s gekomen zijn, en de vorige nieuwe 

collega’s alweer zo vertrouwd voelen. Een jaar waarin collega’s moedig nieuwe 

ontwikkel-stappen zetten. En jaar waarin we, na het positieve inspectiebezoek, een 

schoolplanperiode hebben afgerond en tegen elkaar hebben gezegd: het gaat goed zo en dat 

houden we zo. Een jaar waarin we mensen om diverse redenen nieuwe keuzes maken. Die we 

enerzijds begrijpen en waardoor we ons anderzijds ook zorgen maken: wat betekenen die 

veranderingen straks voor ons? 

Een jaar waarin we samen optrekken met tevreden ouders, een constructieve MR en OC, die 

fijn met ons samenwerken en zoveel ouders die bereid zijn op momenten een helpende hand 

toe te steken. Op onze school doen we het samen!  

We hebben elkaar immers nodig. Want zoals in de Bijbel staat: “geen mens leeft voor zichzelf 

alleen”. We hebben onze naaste lief zoals we onszelf liefhebben. We dienen ook elkaar. 

In ons team mogen verschillen bestaan, en we zorgen ervoor elkaar echt te zien en te 

ontmoeten. En zo willen we ook met onze ouders omgaan. 

Ik ben u allen zeer dankbaar voor deze samenwerking dit afgelopen jaar. 

In het bijzonder de ouders van de OC die zoveel extras mogelijk maakten de afgelopen 

periode! En dan nu vakantie om lekker uit te rusten, boeken te lezen, grote schoonmaak te 

houden, er even tussenuit te gaan en rustig de tijd te hebben met uw kind(eren). 
 

Zorg goed voor elkaar; hele mooie feestdagen en een gezond en goed nieuwjaar gewenst! 

Annemiek van Benthem 

 

Ik zie jou       (uit: Kind op maandag) 

Je denkt dat je alleen bent en dat niemand naar je kijkt 

Je denkt dat je voor niks rent, dat je toch nooit iets bereikt 

Je denkt dat niemand ziet hoe ongelofelijk hard je werkt 

Je denkt dat al je moeite door geen mens wordt opgemerkt 
 

Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht, zo kun je zelf niet zien 

Maar ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou… 
 

Je denkt dat je niet mooi bent en verstopt je gezicht 

De littekens van vroeger wil je onttrekken van het zicht 

Je denkt als ik naar niemand kijk dan kijkt er ook niemand naar mij 

Wat ik niet onder ogen zie dat gaat vanzelf voorbij 
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Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht zo kun je zelf niet zien 

Maar ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou… 

 

Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht zo kun je zelf niet zien 

Dat jij alles verlicht 

 

Je durft het nog niet aan, je blik is naar de grond gericht 

Je ziet me nog niet staan, ik sta te stralen in jouw zicht 

Je waant jezelf alleen, loopt bijna ongezien voorbij 

Kijk omhoog, kijk om je heen 

Oh en kijk alsjeblieft naar mij 

Want ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou… 
  

Claudia de Breij 

 

Opbrengst voor ons goede doel ‘Het vergeten 

kind’.  
In de afgelopen 2 weken heeft er in iedere klas een spaarpotje 

gestaan voor de Stichting “Het Vergeten Kind”. Niet alleen ouders, 

maar ook kinderen hebben zich ingezet voor dit goede doel.  

Alles bij elkaar opgeteld is er nu al een mooi bedrag opgehaald 

van € 328,10. Namens het team en de kinderraad: hartelijk bedankt voor uw/jullie bijdrage! 

Rondom Pasen wordt er wederom extra aandacht besteed aan dit goede doel. 

 

Nieuwjaarskoffie 
Op maandag 6 januari staat de koffie voor u klaar om 8.20 uur in de ontmoetingsruimte. 

Gezellig als u in staat bent even te blijven en bij te praten! 

 

Lesvrije momenten groepen 1 t/m 4 
Maandagmiddag 13 januari vanaf 12.00 uur en woensdag 29 januari zijn de kinderen uit de 

groepen 1 tot en met 4 vrij. De leerkrachten hebben dan tijd voor scholing. 

 

Kind-oudergesprekken  
In onze schoolgids formuleren we onze werkwijze als volgt: 

In de schoolkalender nemen wij periodiek weken op waarin gespreksmiddagen worden           

ingepland. In eerste instantie voor een startgesprek, in latere instantie voor een            

tussenevaluatie, of wanneer er een speciale aanleiding is voor een gesprek, bijvoorbeeld in het              

geval van zorg. Wij kunnen u als ouders uitnodigen, maar als ouder mag u ook de leerkracht                 

vragen om een gesprek. Vanaf groep 5 gaan de kinderen zoveel mogelijk mee naar het               

gesprek, tenzij het te belastend is voor het kind. Daarover kunt u vooraf van gedachten               

wisselen met de leerkracht. We willen op onze school zoveel mogelijk met het kind praten, in                

plaats van erover. We willen uw kind leren zelf te bespreken hoe het gaat op school en wat                  

het nodig heeft van ons op school en van u als ouder. Een driegesprek dus!  

Ouders van de leerlingen uit groep 8 krijgen in november en februari een uitnodiging om te                

praten over het schooladvies voor hun kind.  
 

In januari en februari 2020 is onze werkwijze als volgt: 

- tijdens de eerste week van januari kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek door de 

leerkracht van de groepen 1 t/m 7 op dinsdagmiddag 14 januari 

- op vrijdag 21 februari krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 het schoolrapport 

mee naar huis 

- aansluitend is er een gespreksronde op donderdagmiddag 5 maart en maandagmiddag 

9 maart waarvoor u via Parro kunt inschrijven 

Heeft u zelf een gespreksonderwerp dat niet kan wachten tot dat moment, dan kunt u dit bij 

de leerkracht aangeven en hier eerder tijd voor vragen. 
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Luizencontrole 
Op dinsdag 7 januari en woensdag 8 januari worden alle kinderen weer gecontroleerd op 

hoofdluis. Denkt u die dag(en) aan de haardracht?  

Wilt u in 2020 helpen met controleren (de dinsdag na een vakantie) geef dit dan door aan de 

leerkracht of aan juf Frieda. 

 

Eierdozen gevraagd 

De kleuters gaan knutselen met eierdozen. Wilt u helpen verzamelen? Graag inleveren bij de 

kleuterleerkrachten. 
 

Oproep vanuit TSO 

In januari zal de TSO weer op zoek gaan naar enkele nieuwe medewerkers die 1 tot 3 keer in 

de week tussen de middag helpen bij het overblijven. Hiervoor is een vrijwillligersvergoeding 

beschikbaar. 

Heeft u interesse, wilt u dit dan kenbaar maken bij Petra of bij Annemiek? 

 

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? 

● Vrijdag 20 december: gebedsgroep 

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

● Maandag 6 januari: 8.20 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 

● Maandag 20 januari: groep 3 en 4 - Op weg // Beeldend 

● Woensdag 22 januari: start voorleesdagen 

● Woensdag 29 januari: groep 1 t/m 4 vrij ivm studiedag 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 17 januari 2020. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 15 januari. 

 

 

 

 

  

 

 Het team van de Da Costaschool 

 wenst u fijne feestdagen 

 en Gods liefdevolle zegen in 2020. 
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INGEZONDEN 

 
 

KERSTDORP SOEST ZATERDAG 21 DECEMBER VAN WEEDESTRAAT 

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben nog de gelegenheid om vandaag 

een boomschijfje te versieren en in te leveren bij een winkel in de Van 

Weedestraat (zie website Kerstdorp Soest). Ze kunnen hier een prijs mee 

winnen en de uitreiking is zaterdag 21 december om 16.00 uur. 

Niet vergeten: je naam achterlaten op het strookje in de brievenbus op school! 

 

 

KERSTFEEST VIEREN MET UW KINDEREN? ENKELE OPTIES IN SOEST: 
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