
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 20 maart 2020  

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

Vanaf zondag 15 maart leven we in een soort bubbel en ‘bij de dag’. Tot 6 april zullen de 

scholen vooralsnog gesloten zijn. De zorg voor onze gezondheid vanwege het corona-virus is 

allesbepalend voor ons handelen en we volgen de richtlijnen van RIVM, GGD en de 

minister-president nauwkeurig op. Het is fijn zoveel steun vanuit u als ouders als ook vanuit 

ons bestuur en Gemeente Soest te ervaren. We realiseren dat het niet alleen voor ons een 

zware tijd is, maar ook zeker voor u met uw kind(eren) in de thuissituatie. Op deze plaats wil 

ik ook ons hele team bedanken voor de enorme boost die er gegeven is qua crisis- 

management, het vormgeven van afstandsleren en de creativiteit en het improvisatievermogen 

dat hierbij nodig is, ook voor het vormgeven van noodopvang. En u voor uw inzet, geduld en 

zorg thuis. Dank voor de diverse complimenten die we van u hebben gekregen voor onze 

handelswijze. 

Ik wens u alle goeds toe voor de komende tijd. 

Annemiek van Benthem 

 

Er zijn voor elkaar 
In deze bijzondere tijd leven we letterlijk verder van elkaar vandaan..  

Gelukkig kan er inmiddels middels virtueel en digitaal contact een heleboel en zijn we toch een 

beetje ‘dichtbij’. Maar er zullen ook zorgen zijn die misschien (nog) niet gedeeld worden. 

Ook Gemeente Soest en SWV De Eem proberen er extra te zijn voor gezinnen die meer hulp 

dan anders nodig hebben. Schroomt u niet om die hulp te vragen of een ander te stimuleren 

die hulp te vragen. Ook de leerkracht van uw kind kan hierin als doorgeefluik fungeren.  

Ook de komende weken kunt u op onze steun rekenen en hopelijk op die van elkaar!  

Ook onze gebedsgroep blijft voor u bidden en u kunt bij hen terecht als u daar prijs op stelt. 

Gebedspunten kunnen ook worden doorgeven via gebed@dacostasoest.nl  

“Wees goed voor elkaar, en vol medeleven” (Efeziers 4:32)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geboren 
In het vorige Schoolbord felicteerden we Evi en Sofie met de geboorte van hun broertje. Alleen 

heet hij niet Hugo, maar Guus! Excuces hiervoor. 
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Noodopvang op De Insingerschool  
Enkele kinderen maken gebruik van de gedeelde noodopvang voor kinderen van Da Costa, De 

Bron en Insingerschool op locatie Insingerschool. Naast de vaste leerkracht, meester Arian 

rouleren leerkrachten van de drie scholen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan graag via 

persoonlijk contact met Annemiek op 06-57764431. 

 

Wist u dat (uit onze groepen) 
● De kinderen uit groep 3 heel goed moppen en raadsels kunnen typen in het Prikbord van 

Cloudwise? 

● Er ook online een kinderfeest gevierd kon worden in groep 4? 

● De kinderen van groep 6 een superleuke foto-challenge gaan doen met moeder  Marjoleine? 

● Ynzo, vader in groep 8 vanuit een thuis-studiootje live met kinderen groep 8 in gesprek is 

over duurzaamheid, ondernemerschap en chocola? 

● U met uw kind boeken kunt lenen uit ons zwerfboekenhuisje aan de Spoorstraat? Kom 

langs, deel of neem mee! 

 

Brieven-actie i.s.m. IDEA: wie wil helpen? 
Vanuit IDEA is het idee gekomen een brieven-actie op te zetten waarbij kinderen thuis een 

brief kunnen schrijven aan ouderen die in deze tijden extra kwetsbaar zijn en mogelijk ook 

socialer geisoleerd raken. Supermarkt AH heeft zich beschikbaar gesteld om daar een pakketje 

af te mogen halen. Wij denken aan bezorging bij wooncomplex De Batenburg en 

woonzorgcomplex Daelhoven. Een ieder die wil kan straks een pakketje afhalen bij AH (wacht 

op bericht Parro wanneer het beschikbaar is).  

Als de brief klaar is moet er gecoordineerd bezorgd worden. Welke ouders stellen zich hiervoor 

beschikbaar met hun kind(eren)? 

Graag dan even een berichtje naar Annemiek via 06-57764431 

 

Uit de kinderraad 
Ons hoofd staat er misschien nu niet zo naar, maar de kinderen uit de kinderraad hebben op 

vrijdag 6 maart een heel leuk filmpje gemaakt met vader Martijn (aan wie veel dank!!)over het 

nieuwe schoolplan. In het filmpje ziet u hoe de kinderraad de thema’s uit het nieuwe 

schoolplan vertaalt en illustreert. Deze thema’s zijn de komende jaren leided voor onze 

schoolontwikkeling en zoals u ziet, we hebben nog genoeg te doen..  

We zijn trots op onze kinderraad!! Hier de link naar het besloten youtube-kanaal. 

https://youtu.be/83CeQV7-53I 

 

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? 

Alle activiteiten zijn afgelast voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. 

We gaan er vanuit dat, als de school tegen die tijd weer open kan gaan, het Paasfeest dit jaar 

in de eigen groep van uw kind zal plaatsvinden. 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 3 april. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 1 april. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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