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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 17 januari 2020  

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

We zijn het nieuwe jaar weer goed en rustig gestart na de drukke decemberperiode. 

In de groepen zijn mooie nieuwe ontwikkelingen te zien: bij de jongsten andere hoeken en 

indelingen van de klas, waardoor de speel- en leermogelijkheden uitdagender zijn gemaakt. 

Zo is er een mooie aansluiting met groep 3 en het activerend en onderzoekend leren in de 

groepen 4 tot en met 8 sluit daar op aan.  

Leuk om te zien dat ook meester Clemens al op eigen wijze vormgeeft aan de doelen van de 

kinderen voor taal en rekenen. In de groepen 6, 7 en 8 is de onderzoekscyclus van Blink te 

zien aan de wand en er zijn twee themawanden/tafels bij groep 5 / 6  en 7 / 8. Kijkt u mee? 

De komende weken gaan we een periode in van methode-onafhankelijke toetsen en 

aansluitend maken we rapporten voor groep 3 t/m 8. We kijken op basis van de uitkomsten 

voor welke kinderen welke instructie, wijze van verwerking en ondersteuning wenselijk is en 

passen ons programma daar op aan. 

Graag vraag ik uw aandacht voor de week van 27 januari. In die week is een lesvrije dag voor 

groep 1 t/m 4 i.v.m. scholing, maar ook is er weer een landelijke staking. Details over de 

keuze van ons team vindt u verder in deze nieuwsbrief en in de uitgebreidere brief die u 

vanmiddag ontvangt. 

Ik wens u een goed weekend, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Ga je met mij mee?  

De komende weken lezen we over Jezus in de woestijn en over zijn volgelingen. In de woestijn 

wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die Hem uitnodigt om de weg van de macht te 

gaan. Maar Jezus gaat de weg die God Hem wijst.  

Na de beproeving roept Jezus een paar vissers en vraagt of ze met Hem meegaan; zij worden 

zijn eerste volgelingen. Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. 

Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later 

vertelt over de goede daden en het gebed, zegt Hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen 

om eer van mensen te krijgen. God ziet het toch wel, doe het voor Hem!  

 

Even voorstellen: meester Clemens 
Sinds 4 weken ben ik de nieuwe leerkracht van groep 5. Ik geniet van  

het lesgeven, de collega's en het contact met de kinderen op deze school. In 

2013 heb ik na een carrière in de techniek de PABO afgerond en ben ik 

begonnen in het onderwijs. Lesgeven is echt topsport, maar ik heb nog geen 

dag spijt gehad van deze stap.  

Nu ik werk in Soest, waar ik ook woon, merk ik dat ik meer tijd heb voor  

mijn gezin. Samen met mijn vrouw Femke hebben we drie kinderen  

rond de basisschoolleeftijd. Ik zie en ervaar beide kanten van het verhaal: 

kinderen op school en hoe anders het thuis soms is.  

Naast dat ik kinderen graag wat leer, wil ik ze uitdagen om na te denken over hoe je met 

elkaar omgaat, met de mensen om je heen en ja ook diegenen die soms wat lastig zijn, in een 

snel veranderende wereld, met multimedia en natuur- en klimaatkwesties. 
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Wisseling leerkrachten groep 7 
Juf Anne neemt afscheid op vrijdag 31 januari. U kunt vanaf 14.45 uur afscheid van haar 

komen nemen bij haar lokaal. Het afscheid van juf Lisette zal zijn op woensdag 19 februari.  

Nieuw benoemd is juf Sabine van der Putten - Knopperts.  Zij is een ervaren leerkracht en 

komt van de Antoniusschool in Hilversum. Sabine zal starten op 2 maart. Zij komt in de week 

voor de voorjaarsvakantie inwerken. In de overgangsperiode is juf Agnes twee dagen in de 

groep en dat wordt met de komst van Sabine vast op de maandag. We gaan juf Lisette en juf 

Anne missen… en we zijn ook heel blij met de keuze voor juf Sabine en juf Agnes. 

 

Vervangingen  
Juf Anouk is vandaag wegens ziekte vervangen door juf Mildred. 

 

Lesvrije dagen 29, 30 en 31 januari 
Deze middag gaat hierover nog een extra brief uit met toelichting. 

Op woensdag 29 januari zijn de groepen 1 tot en met 4 vrij vanwege scholing. 
Op donderdag 30 januari is er in alle groepen les.  

Op vrijdag 31 januari zijn de groepen 1+2 a, b en c vrij vanwege staking. 

Met vragen kunt u terecht bij Annemiek of bij de MR. 

Helpt u ons? Leest u straks de brief zorgvuldig en tekent u de petitie, in het belang van het 

onderwijs aan uw kind? 
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie kwamen de volgende kinderen nieuw bij ons op school: in groep 1+2a 

Xander en Esma, in groep 1+2bTeun, Jip en Mats en in groep 1+2c Marit.  

Volgende week beginnen Thijmen in 1+2b en Vince en Juul in 1+2c. 

Allemaal hartelijk welkom op de Da Costaschool. 

 

Luizen 
Vorige week zijn alle kinderen weer gecontroleerd. Er zijn neten gevonden in groep 4 en 7. 

Blijft u ook zelf controleren? Er zijn nog ouders nodig die kunnen helpen met controleren.  

De controles zijn de dinsdagen en/of woensdagen na een vakantie. Wanneer er voldoende hulp 

is, vraagt dit maximaal een half uur van uw tijd. U kunt zich opgeven bij de leerkracht of bij juf 

Frieda. Het gaat dit schooljaar nog om twee rondes (na de voorjaarsvakantie en na de 

meivakantie) 

 

Toetsen 
De komende weken maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 niet-methodetoetsen (o.a. 

citotoetsen). Twee keer per jaar, in januari en juni, maken de kinderen deze toetsen op het 

gebied van rekenen, taal, lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studie- 

vaardigheden (groep 8). Dit gebeurt deels digitaal.  

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling gevolgd met het observatiesysteem KIJK!. In deze 

periode registreren de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen.  

De gegevens van deze toetsen en registratie gebruiken we onder andere om in de onderwijs- 

periode erna nog beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijs en instructiebehoefte van 

kinderen.  

 

Uit de kinderraad 

De kinderraad kijkt mee in de groepen hoe het gaat met het afval. Nemen kinderen geen afval 

mee naar school? Wordt afval in de goede bakken weggegooid? Koos de Vuilnisman was 

dinsdag weer op school. We wisten niet dat een hele vrachtwagen met afval wordt afgekeurd 

als er b.v. toch plastic tussen het papier zit. Van hem leren we nog beter wat goed is voor ons 

milieu. Ook heeft de kinderraad het schoolplan, de poster en de praatplaat mee bekeken. Waar 

staat de Da Costa over 4 jaar? Wat vinden wij heel belangrijk? De poster staat nu op onze 

website. De kinderraad wil hier graag een nieuwe vlog over maken. 

https://dacostasoest.nl/wp-content/uploads/2019/12/Poster-Schoolplan-2020-2023-Da-Costas

chool-definitief-09122019.pdf 
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We hebben de eerste periode met de methode Blink wereld besproken. Welke vragen hebben 

de kinderen hierover? Wat gaat goed en waar moeten we beter in worden? De kinderen vinden 

de thema’s heel aansprekend en vinden onderzoek doen heel goed. Ze leren nu nieuwe 

vaardigheden, zoals informatie opzoeken en presenteren. Welke kennis ze verwerven, wat ze 

moeten leren als huiswerk en hoe dit getoetst wordt, is wat hen betreft een bespreekpunt. De 

juffen en meesters van de groepen 4 t/m 8 hebben op 29 januari een training over Blink. 

Ook hebben we al even gebrainstormd over het feest dat we in mei gaan vieren. De kinderen 

hebben hier mooie ideeën bij. Hieronder meer. 

 

Denktank gevraagd: 125-jarig bestaan! 
Tussen 6 en 20 mei gaan we werken aan een schoolbreed project, wat we willen afsluiten met 

een feestdag op woensdag 20 mei. We willen dan ons 125-jarig bestaan vieren en dat mag 

heel Soest weten! Ons thema wordt : ‘Een kijkje in de toekömst’. 

We hopen dat de OC weer met ons mee wil gaan denken. Zijn er eventueel meer ouders die dit 

leuk vinden? Dan graag een mailtje naar avanbenthem@dacostasoest.nl 

 

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  

 

Let op: Movie Star Planet niet zo onschuldig 
Ons bereikte een naar signaal van sexting. Als uw kind thuis een account heeft gemaakt voor 

het online-spel Movie Star Planet (MSP) en daarop danst en speelt als een moviestar… er zit 

een chatfunctie op waarbij volwassenen zich kunnen voordoen als kinderen. Laat uw kind nooit 

persoonlijke informatie delen of foto’s uploaden. Wij bespreken dit op school, doet u dit thuis 

ook en ons advies is het gedrag van uw kind online in de gaten te houden.  

 

Wie wat wanneer? 

● Vrijdag 17 januari: gebedsgroep 

● Maandag 20 januari: groep 3 en 4 - Op weg (Beeldend, start kunstproject) 

● Woensdag 22 januari: start voorleesdagen 

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

● Maandag 10 februari: studiedag - alle leerlingen vrij 

● Dinsdag 11 februari: groep 1 en 2 - Verdieping Zooi? Mooi? (Idea) 

● Donderdag 13 februari: groep 8 - adviesgesprekken 

● Dinsdag 18 februari: groep 8 - adviesgesprekken 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 31 januari. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 

29 januari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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