
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 31 januari 2020  

 

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

Tijdens deze onderwijsperiode maken we samen weer de balans op.  

De balans met de kinderen: wat hebben we samen bereikt het afgelopen halfjaar en wat heb jij 

nodig om lekker verder te kunnen werken?  

De balans in ons team: waaraan hebben we samen gewerkt qua team-, onderwijs- en 

schoolontwikkeling, wat betekent dit voor een ieder en wat hebben wij van elkaar nodig om 

lekker verder te werken?  

U zult in het schoolrapport van uw kind vanaf groep 3 voor de voorjaarsvakantie ook iets 

nieuws aantreffen waarin uw kind zelf laat zien waar het staat en dat ontwikkelen we 

stapsgewijs verder.  

Vanmiddag nemen we afscheid van juf Anne. Ze heeft vijf jaar bij ons gewerkt, we hebben 

mogen meegenieten van haar huwelijk en de geboorte van haar dochter en nu is voor haar het 

moment gekomen om dichter bij huis te gaan werken. We wensen haar alle goeds!! 

Fijn om maandag weer met de MR om tafel te gaan en samen na te denken over schoolzaken. 

Ook zou ik graag weer een algemene ouderavond over een thema organiseren. Suggesties zijn 

van harte welkom bij mij of bij de MR.  

Tenslotte: in mei doen we een schoolbreed project met als thema ‘Kijkje in de toekomst’ met 

een feestdag op woensdag 20 mei, want de Da Costaschool bestaat dan 125 jaar! Wilt u deze 

middag alvast in uw agenda noteren? Vindt u het leuk om mee te denken in de voorbereiding, 

dan hoor ik dit graag van u, en ook als u nog familie heeft die oude documenten van de Da 

Costaschool heeft. Daar kunnen we vast iets leuks mee doen als we ze mogen lenen van u? 

Ik wens u een fijn weekend! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Wat heb je nodig? 

Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de 

bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In de verhalen uit 

Matteüs de komende weken staan de thema’s geloof en vertrouwen centraal. Als je twijfelt, je 

zorgen maakt, niet stevig in je schoenen staat. Jezus zegt: als je luistert naar mijn woorden 

lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. De jongste kinderen praten over het 

bouwen van een huis, over meneer Wijs en meneer Eigenwijs en de ouderen schrijven een 

gedicht over ‘vertrouwen’. De week erna gaat erover hoe Jezus de storm op het meer deed 

stoppen en over hoe wij een storm in ons hoofd tot bedaren kunnen brengen. In gebed: 
Lieve God 

Help ons hopen dat de storm voorbij gaat. 

En geef ons tot die tijd een veilig plekje om te schuilen, 

Amen 
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Nieuwe leerlingen 
In februari komen er weer een paar nieuwe kinderen bij ons op school: in groep 1+2a 

Fayenne, in groep 1+2b Wesly en in groep 1+2c Imran en Mason. 

Van harte welkom op de Da Costaschool! 

 

Vervangingen  
Juf Astrid volgt de opleiding tot intern begeleider. Dat betekent dat zij soms in de combinatie 

werk en school piekmomenten heeft. Juf Ria zal daarom af en toe een woensdagochtend in 

groep 4 voor haar rekening nemen zodat Astrid wat extra tijd heeft. 

 

Maandag 10 februari studiedag 
Op maandag 10 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.  

Deze dag gaan we samen goed analyseren welke resultaten we hebben bereikt met de 

kinderen en met elkaar. Ook blikken we vooruit naar de komende periode, om ons onderwijs 

opnieuw te plannen, rapporten te maken en zelfs al een beetje na te denken over hoe we 

volgend schooljaar verder willen werken. 

 

Schoolplan 2020-2024  
Hjalmar Haagsman heeft ons schoolplan voor ons in compacte versie getekend en daar zijn we 

blij mee! Na de laatste bespreking met de MR gaat er een klap op en printen we hem op A1- 

formaat en lijsten we hem in! Hier alvast een preview. 
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Adviesgesprekken groep 8 

Voor groep 8 zijn de adviesgesprekken op donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari. 

Dinsdag 4 februari kunt u zich via Parro inschrijven. U wordt 10 minuten voor het gesprek 

verwacht, zodat u de gegevens die wij doorsturen naar de toekomstige school van uw kind, 

kunt doorlezen en ondertekenen voor gezien. 

 

Talentenlab 

In maart starten we weer met het Talentenlab voor de groepen 3 t/m 8. in het Talentenlab 

kunnen de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 

creativiteitsontwikkeling en ontwikkeling van creatief denken. De workshops zijn op woensdag 

11 maart, 18 maart en 25 maart van 11.00 - 12.00 uur. We sluiten af met een tentoonstelling 

en voorstelling op woensdag 1 april van 11.45 - 12.15 uur.  

We zijn op zoek naar hulp om dit te kunnen realiseren. In de workshops staat brede 

talentontwikkeling van kinderen centraal; zij kunnen aan de slag met handvaardigheid, ICT, 

textiel, drama, muziek, techniek, film, koken enz. Een groepje bestaat uit maximaal 15 

kinderen. Misschien heeft u een idee voor het geven van een workshop, maar er zijn ook 

workshops klaar die alleen nog begeleiding nodig hebben.  

U kunt zich opgeven bij juf Marijke (groep 8). mschepers@dacostasoest.nl 

 
Poëzieweek 
Gisteren begon de Week van de Poëzie met de jaarlijke gedichtendag. Ook op school hebben 

wij hier aandacht aan besteed omdat gedichten het leven verrijken. 

 

Span er een koord overheen 

Span er een koord overheen. 

Over 

wat je hoorde en wat nooit meer uit je hoofd verdween. 

Over ‘o, jij moet nog zoveel leren,’ over ‘ik bepaal de regels hier 

en die ga jij dus accepteren,’ over ‘denk je dat je slimmer bent 

dan wij,’ over ‘joh, het is maar plagerij,’ over ‘hou je mond nou even,’ 

over ‘je vergooit je leven,’ over ‘lukt je nooit,’ en over 

voeten op de grond, over gezond verstand en dromenland, 

over lachjes, grapjes, dom soms, achter je om soms, 

soms gemompeld, soms gemeen – 

span er een koord overheen 

en zet de eerste stap, 

en daarna nog een, 

daarna nog een, 

en laat iedereen die laag wil blijven 

naar je kijken. 

Laat ze zichzelf maar vergelijken 

met wie jij hierboven durft te zijn. 

Jij beloopt je eigen lijn, 

en zij staan daar hun nekken te verrekken. 

Van de bewonderpijn. 
 

Edward van de Vendel. Uit: Ik juich voor jou.  

 

De Nationale Voorleesdagen 
Voorlezen maakt een groot verschil. Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden 

voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Van de kinderen die niet 

worden voorgelezen heeft slechts 30% voldoende woordenschat voor een goede start op 

school. Van de peuters en kleuters die wel geregeld zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende 

woordenschat.  
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Via het voorlezen ontwikkelen kinderen naast een goede woordenschat ook hun mondelinge 

taalvaardigheid en maken zij kennis met ‘boekentaal’, taal die afwijkt van de dagelijkse 

omgangstaal. Niet alleen draagt het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken bij 

aan de effecten van voorlezen op de taalontwikkeling, ook de gesprekken die ouders met hun 

kinderen voeren tijdens het voorlezen werken stimulerend. Het is belangrijk om kinderen vanaf 

jongs af aan te laten ervaren hoe leuk voorlezen is. 

Kleuters en peuters door het hele land maakten deze week kennis met de moppereend uit het 

Prentenboek van het Jaar 2020 ‘Moppereend’. Het comité over het Prentenboek van het Jaar: 

“Moppereend is een veelzijdig prentenboek dat alle peuters en kleuters aanspreekt en veel stof 

geeft om over te praten. De illustraties zijn prachtig, kleurrijk en herkenbaar. De tekst is 

eenvoudig en helder. Ook is het thema mooi neergezet, want: iedereen heeft wel eens een 

mopperbui of een donderwolk boven zijn hoofd. Maar je hebt elkaar nodig om de lucht weer te 

klaren, want na regen komt zonneschijn. Moppereend is een Prentenboek om vrolijk van te 

worden, kortom een superprentenboek!” 

Het thema werd bij ons op school ingeluid door een poppenkastvoorstelling van de 

kleuterjuffen over de moppereend. De hele week is er in de groepen extra veel voorgelezen. 

 

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  

 

Week van “het vergeten kind 2020”  
Een week met als thema 'Ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten. Stop het 

wisselen van hulpverleners.' Er wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de jeugdzorg in 

Nederland. U kunt de petitie tekenen op https://secure.hetvergetenkind.nl/petitie  

 

Gevraagd: oude panty’s of steunkousen 
Een van onze oud-ouders heeft ons gevraagd oude panty’s en steunkousen voor haar te helpen 

verzamelen. Zij verwerkt ze in handwerk en maakt er bijvoorbeeld kussens of popjes van.  

U vindt de doos bij de achteruitgang, bij de gevonden voorwerpen. 

 

Wie wat wanneer? 

● 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 

● Vrijdag 21 februari: gebedsgroep 

● Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: voorjaarsvakantie 

● Dinsdag 3 maart: hoofdluiscontrole 

● Donderdag 5 maart: groep 1 t/m 7 - kind-oudergesprekken 

● Maandag 9 maart: groep 1 t/m 7 - kind-oudergesprekken 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 14 februari. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 12 februari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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