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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 14 februari 2020  

 

 

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

Wat fijn dat de dagen weer wat langer en lichter aan het worden zijn!  

In dit Schoolbord treft u onder andere het nieuwe vakantierooster, vastgesteld door ons 

bestuur met de GMR en het kernconvent in samenwerking met diverse scholen.  

Ook nogmaals op verzoek een toelichting op onze visie op de kind-oudergesprekken. Nieuw is 

dat de kinderen van de groepen 3 en 4 dit keer ook meemogen, graag!! 

Komende week neemt juf Lisette afscheid van haar groep en van onze school. U bent allen 

van harte welkom om haar de hand te schudden op woensdag 19 februari om 12.15 uur 

(of om 8.20 uur). We gaan haar missen!  

Groep 7 wordt overgenomen door juf Sabine en juf Agnes. Hen wensen we alvast veel succes 

toe. 

Dan een verzoek. Regelmatig vragen we u om geen suikerhoudende producten mee te geven 

aan uw kind. Toch blijkt er regelmatig snoep in broodtrommeltjes te zitten. Dat vinden we echt 

onwenselijk. Als een kind jarig is, zien we de traktaties ook graag zo gezond mogelijk! 

Ook voor de leerkrachten. U moet zich voorstellen dat er regelmatig drie kinderen tegelijk 

trakteren op schoolniveau. U maakt ons blij met lekkere thee, een soepje, fruit of iets hartigs. 

Daarmee hopen we zo fit en gezond mogelijk te blijven samen! 

Volgende week is er geen Schoolbord, daarom wens ik u hier alvast een hele fijne 

voorjaarsvakantie toe! 

Annemiek van Benthem 

 

 

Kind op maandag 

Het thema van de komende periode is: je zult zien! 

De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien 

heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het 

onmogelijke gebeuren. Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere 

taak: Ze gaan op weg om over Gods Koninkrijk te vertellen en om het 

aan de mensen te laten zien. Jezus zaait het goede nieuws van zijn 

Koninkrijk overal waar hij komt en stuurt zelfs zijn discipelen erop uit 

om er zelf over te vertellen, te zaaien waar ze komen.  

Zaden die in goede grond vallen kunnen gaan groeien. We moeten er 

dan wel goed voor zorgen en het onkruid geen kans geven. Gods 

liefde in ons kan groeien als wij er goed voor zorgen en het kwaad 

geen kans geven. Je zult het gaan zien. 
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Mijn wens voor jou 

Kracht en wijsheid 

warmte 

vooral warmte 

die de felle kou 

gaat verdrijven 

in woord en gebaar 

de onrust laat  

wegvluchten 

nabijheid en 

sterkte 

stilte 

zuivere stilte 

Waarin een Stem 

is te verstaan 

Die zegt 

Ik zal er zijn 

ook voor jou 

 

(Auke Wijma) 

 

 

Visie op (kind)oudergesprekken 
Na de voorjaarsvakantie is er weer een ronde (kind)oudergesprekken. 

(Kind)oudergesprekken zijn bedoeld om samen van gedachten te wisselen over de voortgang 

op school. We willen in de driehoek kind-leerkracht-ouder graag dezelfde taal praten. Met als 

basis het welbevinden van het kind, de zelfredzaamheid, het plezier in het elke dag leren. 

Vanaf deze gespreksronde mag uw kind vanaf groep 3 mee naar het gesprek. We vinden het 

belangrijk dat we zoveel mogelijk met het kind zelf praten en dat uw kind zelf leert vertellen 

hoe het gaat en wat het van ons als volwassenen en van de andere kinderen nodig heeft om 

prettig te kunnen leren.  
 

Onze gesprekscyclus is deels afgestemd op de cyclus in onze toetsen. We gebruiken 

observatie-instrumenten, methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen als 

meetmoment om samen te zien waar we met de kinderen staan na een onderwijsperiode.  

Met als belangrijk doel samen te herijken hoe we de volgende periode samen gaan vormgeven. 

Welke ondersteuning heeft het kind nodig en in welke vorm?  

Ons doel is om goed in contact te blijven met alle ouders. Per ronde maakt de leerkracht 

gerichte keuzes met welke ouders op dat moment contact wenselijk is. En als kind of ouder 

kunt u ook zelf de keuze maken voor een gesprek als u bepaalde vragen of puzzels heeft die u 

wil bespreken. Mochten die dringend zijn, dan mag dat natuurlijk te allen tijde. 

De gesprekken vinden sinds enkele jaren vooral 's middags plaats. Dit is om de kinderen de 

gelegenheid te geven mee te komen en ook omdat het leerkrachten minder werkdruk kan 

geven. Mocht het moment erg slecht in te passen zijn, dan kunt u in overleg gaan met de 

leerkracht. We kijken weer uit naar mooie gesprekken! 

 

Inschrijven voor het gesprek 
Vanaf maandag 2 maart 8.15 uur kunt u inschrijven voor de gesprekken via Parro.  

De gesprekken zijn op donderdag 5 maart en maandag 9 maart. 
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Vervangingen  
Juf Marit is gisteren vervangen door juf Edith vanwege het overlijden van haar opa. 

Juf Ria vervangt af en toe een dag(deel) in een groep zodat leerkrachten extra tijd hebben 

voor groepsadministratie. 

 

Luizencontrole 
Op dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart is er weer hoofdluiscontrole. We kunnen hiervoor 

nog steeds ouders gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht of juf Frieda. 

Wilt u op de controle dagen rekening houden met de haardracht? 

 

Nieuwe thema’s Blink wereldorientatie  
In de groepen 5 en 6 is gestart met het nieuwe thema ‘Ik houd van Holland’ en in de groepen 

7 en 8 met ‘Stem op mijn partij!’ Na dit thema organiseren we een presentatie voor ouders 

over onze nieuwe mthode.  

 

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 

 

Typdiploma Pica 
Bij de groepen 6, 7 en 8 doen we een inventarisatie welke kinderen graag alsnog het 

typdiploma willen behalen door er thuis aan te werken. We zijn overgestapt van Ticken naar 

Pica. Denkt u hier over na? Uw kind krijgt dan een inlogcode voor thuis. 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020  

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021   

Voorjaarsvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Paasweekend vrijdag2 t/m maandag 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april  

Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

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  
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Wie wat wanneer? 

● Dinsdag 18 februari: groep 8 - adviesgesprekken 

● Vrijdag 21 februari: gebedsgroep 

● Vrijdag 21 februar: rapporten groep 3 t/m 8 

● 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 

● Dinsdag 10 maart: groep 7 - Mens en Dier (Kinderboerderij) 

● Woensdag 11 maart: groep 3 t/m 8 - Talentenlabs 

● Donderdag 12 maart: groep 8 - Mens en Dier (Kinderboerderij) 

● Vrijdag 13 maart: groep 1+2a en 1+2b - Zooi! Mooi? (Dans - op school) 

● Maandag 16 maart: groep 1+2c - Zooi! Mooi? (Dans - op school) 

● Woensdag 18 maart: groep 3 t/m 8 - Talentenlabs 

● Vrijdag 20 maart: gebedsgroep 

 

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

woensdag 4 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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