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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 20 mei 2020  

 

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

  

Wat was het fijn om de kinderen vorige week weer “live” te kunnen zien!  

De eerste dag was het even wennen in een nieuwe structuur met een strak tijdspad en extra 

schoonmaakshifts maar dag twee verliep al zoveel relaxter.. 

Vanuit de school kunnen we stellen dat een en ander vlekkeloos verliep. 

Zo knap hoe de jongste kinderen nu bij het hek afscheid namen en gelijk lekker met juf en 

klasgenootjes gingen spelen. De groepen 1/ 2 B, 4, 6 en 8 startten een kwartier eerder en 

dank aan alle ouders, kinderen en leerkrachten die hiervoor een kwartier eerder hun bed 

uitkwamen. De leerkrachten hebben veel aandacht besteed aan het sociaal-emoiotnele aspect, 

het welbevinden van de kinderen en daarnaast konden de kinderen weerfijn in de eigen groep 

aan de basisvakken werken. 

Kinderen met ouders in vitale beroepen zijn opgevangen in de flexlokalen tussen 11.30 uur en 

15.15 uur onder de bezielende leiding van Petra, Rachid en ook Aleid als vrijwilliger draagt 

haar steentje bij, fijn! 

We wisten niet van alle BSO de preciese afspraken met ouders maar door ons eigen overzicht 

in combinatie met dat van de BSO ging de overdracht alle dagen goed, alleen op 

vrijdagmiddag moesten we even schakelen en drie extra kinderen even opvangen. Daar 

moeten we samen volgende week nog even op letten. Vooral onze onderwijsassistenten 

Tamara en Jan hebben er een fijne bijdrage aan geleverd dat de overdracht van de kinderen 

uitstekend is verlopen. 

Voor volgende week (ma, di, do, vr) 

- we continueren het rooster van de afgelopen weken 

- de BSO’s halen de kinderen dagelijks om 15.30 uur bij ons op 

- werkt u in een vitaal beroep en heeft u noodopvang nodig, vraagt u dit dan aan via de 

mail (Avanbenthem@dacostasoest.nl) 
- kinderen met een arrangement via het SWV worden weer op locatie (dus niet online) 

beleid 

  

Met de MR zullen we volgende week praten over onder andere de wijze van invulling van ons 

onderwijs en gemaakte of te maken keuze’s, de formatie en keuze van nieuwe leerkracht voor 

groep 1-2 en de werkdrukmaatregelen voor schooljaar 2020-2021. 

 

Ik wens u een goed lang Hemelvaartweekend en we zien de kinderen graag maandag weer op 

school! 

Hartelijke groet, 

Annemiek van Benthem 

  

Vooruiblik richting 8 juni 
Na gisterenavond weten we ook dat we na de pinkstervakantie weer helemaal open mogen. 

Voorwaarde blijft wel dat de komende twee weken vast komt te staan dat het echt veilig is om 

de scholen helemaal te heropenen. Met een hele kleine slag om de arm dus gaan we ons weer 

voorbereiden op het ontvangen van alle leerlingen en daar kijken we natuurlijk erg naar uit!  
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De komende tijd zullen we ons buigen over de wijze waarop we ons onderwijs op een veilige 

manier gaan inrichten tot de zomervakantie. Er zullen ondanks de versoepeling van de 

maatregelen nog wel aanpassingen nodig zijn. We wachten op de eventuele aangevulde 

richtlijnen vanuit het RIVM en de POraad en stellen u hier dan opnieuw van op de hoogte.  

 

Rapporten 
Door het geven van thuisonderwijs en het geven van onderwijs aan de helft van de groep 

zullen de eindrapporten er anders uit gaan zien. Het rapport zoals we dat kennen zou 

waarschijnlijk voor veel kinderen geen recht doen aan de situatie waarin ze de afgelopen 

weken hebben geleerd.  

Uw kind ontvangt voor deze laatste periode dus een alternatief rapport, waarin we zo goed 

mogelijk de ontwikkeling van uw kind weergeven.  

 

Aangepast toetsbeleid  
Leerkrachten gebruiken methodegebonden toetsen om te kunnen zien aan welke doelen en 

leerstof verder gewerkt moet worden. Dan gaat het vooral om rekendoelen, spellingdoelen en 

de leesontwikkeling. De leerkracht krijgt inzicht in wat de kinderen wel of nog niet beheersen. 

Opvallende zaken of leerdoelen die echt nog aandacht nodig hebben om de doelen van het 

betreffende leerjaar te halen, krijgen prioriteit. We willen de kostbare tijd niet besteden aan 

toetsen om het toetsen en daarom zullen we niet bij alle vakken de volledige toets afnemen.  

 

Afscheid groep 8  
We zijn blij te kunnen vertellen dat we met groep 8 tóch een eindmusical gaan opvoeren! Het 

zag er lange tijd naar uit dat deze door het Coronavirus niet door zou kunnen gaan. 

Onze voorkeur heeft een opvoering op school in de buitenlucht en juf Marijke zal zeer 

binnenkort met een plan de campagne komen. 

 

Hoofdluiscontrole  
De regelmatige hoofdluiscontrole kan door de genomen maatregelen niet doorgaan.  

Daarom willen wij u vragen thuis extra te controleren op hoofdluis en/of neten.  

 

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? 

● 21 en 22 mei 2020 Hemelvaartweekend, alle kinderen zijn vrij  

● 1 - 5 juni 2020 Pinkstervakantie  

● 8 juni 2020 Eerste “normale” schooldag  

 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op vrijdag 29 mei. Kopij inleveren kan tot uiterlijk woensdag 

27 mei. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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