
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 3 april 2020  

 

Vanuit de directie 

 
Beste ouder(s) 

We hebben u vanuit school de afgelopen 

tijd veel berichten gestuurd vanuit Parro, 

Parnassys, de leerkracht mailt…  

Het zal een hele kluif zijn voor u in deze 

tijden om èn er te zijn voor uw kinderen, 

en alle zaken waarop school uw appèl 

doet het hoofd te bieden. 

Vanaf deze plaats houd ik het daarom 

heel kort. Ik wens u veel moed, kracht 

en wijsheid om samen door deze periode 

te komen. Voor ons is de veiligheid, het 

welzijn en welbevinden van u en uw 

kinderen het allerbelangrijkste. Het team 

maakt grote stappen in het vormgeven 

van afstandsonderwijs. Iedereen is 

verschillend en we hebben elkaar vreselijk hard nodig, juist in deze tijd. Laten we daar 

verdraagzaam in zijn en begrip hebben voor elkaars perspectieven. Schroomt u niet om hulp te 

zoeken indien nodig. Hierover in dit Schoolbord meer. Ik wens u een heel goed weekend,  

hartelijke groet 

Annemiek van Benthem, 06-57764431  

 
Gebedsapp 
Kent u psalm 91 uit de bijbel?‘  
Bij de Heer ben ik veilig. Hij is de allerhoogste God. Bij Hem vind ik rust, Hij is de machtige 

God. Daarom zeg ik tegen Hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op U vertrouw ik.’  
 

Naast de gebedsmail (gebed@dacostasoest.nl) is vanaf vandaag ook de gebedsapp 

beschikbaar: telnr: 06-51004409 We willen graag voor u bidden!  

Hartelijke groet,  

Astrid van de Voort, Jaela Bos, Suzan den Oude, Leonie Kooistra, Corine Havelaar 

  
Pasen 
Hoe kunnen we nu Pasen vieren? Als iedereen thuis moet blijven, we niet naar de kerk 

kunnen? Het is een tijd waarin we stil gezet zijn. Wat gaat er komen? Wat is belangrijk? 

Maar toch vieren we nu juist Pasen! Toch zijn we wél verbonden met elkaar. Want we zijn 

verbonden met God. Hij is met ons. De levende Christus is bij ons. Jezus leeft en wij met Hem! 

In Hem is ons leven. en onze hoop. 
 

Onze leerkrachten zullen voor elke groep een eigen ‘paasviering’ voorbereiden. 

Ook zal een filmpje worden gedeeld met de kinderen via onze stichtingspredikant, Marjan  

van der Wal. 
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Jarigen! 
Omdat dit een ongewone tijd is, feliciteren we ook vanaf deze plaats de kinderen die jarig zijn 

in het komende weekend! Dus Elke (gr 1), Nathan (gr 6) en Minthe (gr 7) en ouders: van 

harte proficiat namens het hele team!! 

 

Werkboeken ophalen gr 3-4-5 
Omdat we het belangrijk vinden voor kinderen om hen voldoende afwisseling te bieden in hun 

manier van leren en verwerken, liggen er voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 nieuwe 

materialen klaar op maandagochtend 6 april.  

Ouders ontvangen een mail met daarin een schema op tijd, zodat er slechts enkele ouders 

tegelijk in de school aanwezig zijn. Er is rekening gehouden met broertjes / zusjes in de 

andere groepen, zodat u slechts 1 keer hoeft te komen.  

De kinderen van groep 3 mogen zelf een nieuw leesboekje uitzoeken uit de kast. 

Komt u als ouder alleen of laat u de ander buiten op u wachten? Veel dank!  

 

Opvang Insingerschool 
De opvanglocatie op De Insingerschool is een noodvoorziening voor ouders met vitale 

beroepen. Als scholen, waarbij de leerkrachten gevraagd is hun lessen vanuit afstand te 

continueren aan de hele groep, is het heel erg moeilijk om meer opvang te bieden. Tijdens 

deze opvang wordt geen onderwijs gegeven. Omdat uw kind les krijgt van de eigen leerkracht, 

is dit degene aan wie vragen gesteld kunnen worden. Als uw kind iets niet begrijpt, is het de 

bedoeling dat het contact zoekt met de eigen leerkracht hierover. De man of vrouw op de 

opvanglocatie is soms een meester of juf, maar kan ook een onderwijsassistent of pedagogisch 

medewerker zijn op een gemixte groep. Deze begeleidt de kinderen vooral bij de dagstructuur. 

We snappen dat dit frustratie kan geven, maar vragen ook uw begrip in deze crisistijd.  

 

Kinderraad 

Aan de kinderen uit de kinderraad is gevraagd om hun ervaringen na de eerste weken 

afstandsonderwijs te delen. Hoe is de communicatie met de juf of meester? is het werk 

duidelijk? Is het genoeg werk of misschien teveel of te weinig? Kun je je vragen voldoende 

stellen? Na een eerste peiling volgt een gesprek erover via Google Meet. Daar kunnen we als 

team van leren en de kinderen ervaren dat hun mening erover ook telt! De ervaringen van de 

kinderen worden komende week geinventariseerd.  

 

Medezeggenschapsraad 
Met de ouders uit de MR is een gesprek geweest waarin we de balans samen hebben 

opgemaakt in deze periode. Er is gesproken over de aanpak van de leerkrachten en de ouders 

gaven aan blij te zijn met de duidelijke lijn en de goede voorbereiding door leerkrachten voor 

zover zij konden overzien. Zij gaven aan dat afwisseling tussen schermtijd en leren op andere 

wijze belangrijk te vinden voor de kinderen. Ook vragen zij zich af, in hoeverre leerkrachten 

nog meer kunnen inspelen op differentiatie in niveau-verschillen tussen kinderen. Kunnen 

kinderen die moeilijker leren of sneller leren extra begeleid worden; op welke wijze zou dat 

kunnen? De OMR-leden drukken ouders op het hart tijdig hulp te zoeken als iets in hun situatie 

moeilijk gaat. Zij realiseren zich, dat niet in elke thuissituatie in harmonie samen gewerkt kan 

worden aan schoolwerk. Uw welbevinden is nu het meest belangrijk en bij het leren kan 

ondersteuning worden gevraagd. De leerkracht is hiervoor bereikbaar, maar ook de intern 

begeleiders en Annemiek hebben hun gegevens gedeeld. Zij roepen u als ouder ook op om 

extra zorg te hebben naar elkaar. In hoeverre hebben groepsouders nu contact met elkaar?  

Mocht u hierover willen spreken met de OMR-leden kunt u bellen met Merel Valk, 06-47783095 

of Jaco Havelaar, 06-53360149. Matthijs is helaas ziek, beterschap!! 

De MR is ook via de email te bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

GeZien: teambuilding voor het gezin 
Onze school werkt met het volgsysteem ZIEN, waarin we de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen volgen. In een mailing van ZIEN troffen we een bijlage aan met wat mooie tips.  

Daarom sturen we deze vandaag mee voor u in een bijlage. 
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Hulplijnen 
We worden geconfronteerd met een spannende en onzekere tijd door de uitbraak van het 

Coronavirus. We zijn ons er goed van bewust dat dit een situatie is, waar we aan moeten 

wennen en die ook spanning en ongemak op kan leveren.  

Daarom is het belangrijk dat u weet wie u om hulp kunt vragen in geval van nood. Komt u 

ergens niet uit, lopen de spanningen op en weet u het even niet meer, neem dan alstublieft 

contact op? We geven veel om uw kinderen en denken dan graag met u mee welke 

ondersteuningsmogelijkheden er zijn.  
 

Naast de leerkrachten kunt u contact opnemen met: 

● frenes@dacostasoest.nl (intern begeleider groepen 1-4) 

● ib-astrid@dacostasoest.nl (intern begeleider groepen 5-8) 

● avanbenthem@dacostasoest.nl (directeur) 
  

Heeft u meer behoefte aan een gesprek buiten het team van de school dan kunt u contact 

opnemen met: 

● de externe vertrouwenspersoon: Mw. Simone van der Sijs, tel: 0610526563. U kunt de 

vertrouwenspersoon ook bereiken via: simonevandersijs@gmail.com  

● dominee Marjan van der Wal; beschikbaar voor pastorale ondersteuning: 

Mvdwal@guidodebres.nl 
  

Kinderen kunnen contact opnemen met: 

● hun leerkracht(en), de ib’er of de directeur  

● maar ook met de vertrouwenspersonen van de school:  

Astrid van Eerden (avaneerden@dacostasoest.nl) groepen 1-4 

Marijke Schepers (mschepers@dacostasoest.nl) groepen 5-8 
 

We hopen ons samen door deze periode heen te slaan!  
 

Van kunsttasje naar brief voor ouderen 
Via Parro bent u geinformeerd over het volgende project dat i.s.m. Idea is ontstaan. 

U kunt een kunsttasje ophalen bij AH aan de Burgemeester Grothestraat (rechts van de 

advertentietafel). In het tasje zit materiaal waarmee de kinderen een brief kunnen schrijven / 

knutselen voor bewoners in een woonzorgcomplex. De tasjes hebben 48 uur in quarantaine 

gestaan. Twee van onze ouders, Rixt Groothedde en Marjoleine Brons, hebben zich 

beschikbaar gesteld om de brieven straks te verdelen onder de verschillende centra: De 

Batenburg, Molenschot en/of Daelhoven. Hoe meer brieven er gemaakt worden, hoe meer 

mensen de kinderen kunnen blij maken! Ook zij zullen de brieven 48 uur in quarantaine 

houden voordat ze verspreid worden.  

Leest u de bijlage (zie Parro of bij dit Schoolbord) goed door als (u met) uw kind aan de 

knutsel gaat?  

Wilt u meedoen? Haalt u het tasje dan komende week op en lever de brief voor 13 april in bij 

onze moeders, in een plastic tasje aan hun deurklink?  

We zijn heel benieuwd naar de resultaten ervan! Veel succes en plezier ermee! 

Mede namens Leintje Hoogenkamp van Idea, Marjoleine en Rixt, 

 

Wie wat wanneer? 

Alle activiteiten zijn afgelast voor de periode tot en met 5 mei. 

● Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april: paasweekeinde 

● Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei: meivakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 17 april. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 15 april. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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