
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 6 maart 2020  

 

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

We zijn weer lekker gestart na de vakantie. De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus nemen 

ons natuurlijk flink in beslag; elke dag staan wij in ons team samen even stil bij de actuele 

situatie en wat dit van ons vraagt. Hierover verder in deze nieuwsbrief meer. 

Heeft u gezien wat er voor nieuwe toevoegingen zijn gedaan in het schoolrapport, waarbij de 

kinderen ook zelf reflecteren? Wij zijn er enthousiast over en we hopen u ook! 

Gisteren waren de eerste oudergesprekken van dit seizoen; mooi om te zien hoe nu ook 

kinderen in groep 3 en 4 meekomen naar het gesprek en hun woordje kunnen doen. 

In het team hebben wij onze onderwijsresultaten van het afgelopen halfjaar geevalueerd, wat 

ons weer aanknopingspunten geeft voor het werken in de (niveau)groepen.  

De komende tijd zoomen wij wat verder in op onze werkwijze m.b.t. het rekenonderwijs, 

Nieuwbegrip en de nieuwe methode Blink. Ook gaan we al voorzichtig in gesprek over de 

groepsindelingen van volgend jaar en wat we daarbij nodig vinden in onze teamsamenstelling 

en werkwijze.  

Woensdag beginnen weer onze talentenlabs voor de groepen 3 tot en met 8. Houdt u 1 april 

vrij om te komen kijken? De hele school zindert dan van de creativiteit! 

Tenslotte vraag ik graag uw aandacht voor het schoolproject in mei aanstaande. Hieronder een 

tipje van de sluier waarbij we nog een aantal handen kunnen gebruiken... 

Ik wens u voor nu een goed weekend, hartelijke groet, 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Het is geen droom. 

Als het donker wordt, beginnen de leerlingen zich zorgen te maken: waar halen we eten 

vandaan voor al die mensen die voor Jezus gekomen zijn? Jezus heeft deze zorgen niet: Hij 

vertrouwt op God. Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat zij de komst van de messias, de 

Mensenzoon zullen meemaken. Ongelofelijk, dat is waar de profeten al honderden jaren 

geleden over gesproken hebben en de mensen al tijden naar uitzien.  

Wat een wonderlijke dingen maken zijn volgelingen toch mee! Op een berg verschijnen Mozes 

en Elia. Petrus moet een vis vangen omdat in de vis een munt zal zitten om de belasting mee 

te kunnen betalen. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het niet. Dit is Gods 

werkelijkheid. 

 

Geboren 
Op 4 maart hebben Evi (groep 7) en Sofie (groep 1+2a) een broertje gekregen. Hij heet Hugo. 

De hele familie van harte gefeliciteerd! 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de voorjaarsvakantie zijn de zusjes Emilia (groep 3) en Giulia (groep 4) bij ons op school 

gekomen. Ook Mason is net begonnen in groep 1+2c. Allemaal van harte welkom! 
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Vervangingen  
Juf Ria vervangt vandaag in groep 1+2 b en de verwachting is dat zij ook enkele dagen in 

andere groepen zal vervangen de komende tijd. Dit om leerkrachten te ontlasten bij o.a. 

studie-activiteiten. Juf Alida vervangt de komende weken op een andere school dan de onze, 

de Amalia-Astroschool in Baarn. 

 

Bezetting groep 4 
Juf Astrid heeft sinds dit schooljaar ook de taak van intern begeleider bovenbouw. Afgesproken 

is, dat zij dit na het eerste halfjaar niet meer in tijdelijke uren zal doen, maar in haar vaste 

uren. Dat betekent dat juf Leontine op donderdag en vrijdag extra voor de groep komt. 

Juf Astrid staat op woensdag voor groep 4 en werkt dan dinsdag en vrijdag aan haar IB-taken. 

 

Luizencontrole 
Afgelopen week zijn de kinderen weer op luis gecontroleerd. In enkele groepen zijn oude neten 

gevonden. Blijft u zelf controleren? De volgende controle is op dinsdag 12 en woensdag 13 

mei. We zijn dringend op zoek naar ouders die kunnen helpen controleren in verschillende 

groepen. Als er voldoende ouders zijn, vraagt het maar een half uurtje van uw tijd.  

 

Ons beleid m.b.t. het Coronavirus 
Als school volgen wij de richtlijnen van de GGD en RIVM. Op onze school zijn op dit moment 

geen kinderen en ouders of medewerkers die positief getest zijn. Wel zijn er gezinnen op 

wintersport geweest in Noord-Italie. Zolang zij geen klachten hebben, kunnen zij gewoon naar 

school. Op het moment dat er bij hen klachten optreden, blijven zij thuis. Op dit moment heeft 

één gezin deze voorzorgsmaatregelen genomen omdat twee familieleden positief getest zijn en 

een leerling en ouder klachten hebben. Dit gezin is nu thuis, onder begeleiding van de GGD. 

We staan met hen in nauw contact. Via de Parnassys-mail zullen we u op de hoogte houden 

van de actuele situatie. Geef het de leerkracht door wanneer u twijfels hebt over klachten of 

uw situatie. 

 

Wat doen wij om besmetting te voorkomen?  

De gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: 

● Zorgen dat we regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een 

papieren handdoek.  

● Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog  

● Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Citaat uit de website van de Rijksoverheid: 
“Mijn gezin komt net terug van (wintersport)vakantie. Kunnen mijn kinderen naar school of naar de 
kinderopvang? Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school of de 
kinderopvang. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna 
doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest: 

● Mijn gezin is NIET in een gebied geweest waar het virus heerst 
Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich 
geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat 
kinderen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u 
zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus 
(COVID-19) van het RIVM voor vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen. 
 

● Mijn gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst  
Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts, laat uw kind dan thuisblijven en beperk 
contact met anderen. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u of andere 
gezinsleden:  
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○ Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). 
○ En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest zijn met wijdverspreide 

verspreiding van het coronavirus. Zie de website van het RIVM voor de meest 
recente lijst van besmettingsgebieden. 
 

Mag ik mijn kind thuishouden van school? 
Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet. Voor 
leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden 
gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaine-advies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op 
grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).” 
Overweegt u uw kind thuis te houden vanwege het virus? Stemt u dit dan persoonlijk af met 

de directeur. 

 
“Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas besmet is? 
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals 
hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er 
is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus, als het kind daarnaast de 
afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het 
coronavirus of met iemand in aanraking is geweest die dit betreft.“   

Heeft u twijfels over een situatie? Geeft u dit dan door aan de leerkracht of directeur. 

 

Ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar heeft u een verzoek ontvangen voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. Tot op heden hebben wij nog niet van alle ouders een bijdrage kunnen 

herleiden voor dit schooljaar. Komende week zullen deze ouders een verzoek krijgen om 

alsnog te betalen. 

 

Uit de kinderraad 

De kinderen uit de kinderraad maken zich verantwoordelijk om ook voor de kinderen en ouders 

het nieuwe schoolplan meer levend te maken in de school. Er is inmiddels een nieuwe poster 

en daarover wordt in alle groepen verteld. Ook gaan zij een nieuwe vlog maken! 

De kinderen denken mee over de viering van het 125-jarig bestaan in mei. Er ontstaan 

allemaal leuke ideeën voor een projectweek, varierend van een nieuw schoollied, met dans, 

een lipdub en samenwerken in workshops aan het project ‘Kijkje in de toekomst’ met een 

feestelijke tentoonstelling ter afsluiting! Spannend!  

 

Schoolproject mei 2020 125-jarig bestaan 
We zijn bezig met de voorbereidingen voor deze projectweek. Het thema ervan is ‘Kijkje in de 

toekomst’ en samen met het team, kinderen en OC bedenken we welke activiteiten wat ons 

betreft zowel een mooie onderwijsinhoudelijke als feestelijke bijdrage kunnen gaan leveren. 

Onze ideeën varieren van het maken van een schoollied, open podium, en workshops m.b.t. 

duurzaamheid op school en in Soest. Vanuit die gedachte hebben we twee oproepen aan u:  

- bent u in staat om op dinsdag 19 mei of woendag 20 mei actief te komen helpen in de 

groepen? 

- heeft u een beroep waarin u iets doet met duurzame toekomstgerichte ontwikkeling, 

waarover u iets kunt vertellen aan de kinderen in de week van 11 mei? 

Mailt u dit naar Annemiek via Avanbenthem@dacostasoest.nl 
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‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ 
Een interactieve en gratis lezing van de SVW De Eem op 7 april in De Flint in Amersfoort over 

gedrag van kinderen door Marcel van Herpen. Marcel geeft enthousiast interactieve 

(inter)nationale lezingen en heeft diverse boeken geschreven, waaronder ‘Jij de leraar, wij de 

leraar’. Vanuit zijn brede kennis en praktijkervaringen weet hij vele zalen te boeien. We zijn 

dan ook heel blij dat hij nogmaals het podium van SWV de Eem zal betreden.  

De avond zal in het teken staan van het begrijpen van het gedrag van kinderen. Wat wil dit 

kind jou vertellen met het gedrag dat hij laat zien? Je krijgt tips en tools om in elke situatie 

goed te kunnen (blijven) handelen, als ouder, onderwijs- of zorgprofessional. Marcel is ook 

gevraagd om in te zoomen op de driehoek van samenwerking tussen ouders, onderwijs en 

zorg rondom het kind. Het belooft een praktische avond te worden met veel tips en tools. 

Aanmelden kan via deze link: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-met-marcel-van-herpen-94600070357 

 

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? 

● 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 

● Dinsdag 24 maart: groep 7 en 8 - Verdieping Het plot (Literair - klas) 

● Woensdag 25 maart: groep 3 t/m 8 - Talentenlabs 

● Woensdag 1 april: groep 3 t/m 8 - Talentenlabs (presentaties) 

● Donderdag 2 april: groep 7 en 8: Dr. Pepper (Muziek - Tivoli) 

● Donderdag 2 april: groep 7 - verkeersexamen theorie 

 

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

18 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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