
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 28 mei 2020  

 

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

We kijken terug op een fijne en rustige periode met onderwijs in halve groepen en benodigde 

noodopvang. Vandaag was er Pinksterviering in de groepen en we sluiten weer een periode af 

samen. Net als u hebben we met smart uitgekeken naar de nieuwe richtlijnen.  

We vinden het superfijn dat we vanaf 8 juni weer allemaal samen elke dag naar school mogen 

en vandaag zijn de groepen weer heringedeeld voor na de vakantie. 

In deze nieuwsbrief vind u de door ons voorgenomen werkwijze na 8 juni. 

Als team vinden we het ook best spannend om weer volledig te gaan heropenen.  

In het protocol staat namelijk onder andere: 

- dat medewerkers nog 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar 

- tussen medewerker en kind zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand moet woden  

gehouden  

- dat groepen zoveel mogelijk gescheiden moeten blijven 

- dat ouders bij het halen en brengen 1,5 meter afstand moeten bewaren en nog niet in  

school mogen komen 

Dat stelt ons best weer voor een lastige opgave, om zo veilig mogelijk ons gebouw en de 

ruimte om de school te gebruiken zodat onze medewerkers zo fijn mogelijk kunnen werken 

met de kinderen. We hebben als team heel zorgvuldig nagedacht over alle ins en outs; er is 

overleg geweest met Stichting TSO, met  de MR en de BSO’s. En dat was best even sparren, 

vamuit de diverse belangen van een ieder. 

Daarom zijn we vandaag wat later dan u van ons gewend bent! 

Verderop in deze nieuwsbrief vind u de uitwerking die wat ons betreft voor ons als school goed 

gaat werken, en we hopen voor u ook.  

Voor de helderheid: het betreft nog steeds tussentijdsbeleid in crisistijd.  

Ons voornemen is om als deze periode voorbij is weer naar de normale openstelling te kunnen 

gaan.  

Met uw vragen of zorgen mag u ook volgende week naar mij mailen. 

Ik zorg er voor, deze tijd extra aandacht te hebben voor alles dat er bij u en ons speelt. 

Rest me de MR en TSO te bedanken voor de samenwerking tot nu toe, en ook de ouders die 

een blijk van waardering of attentie hebben gegeven. Ik wens ik u een hele fijne vakantie, 

vriendelijke groet 

Annemiek van Benthem (Avanbenthem@dacostasoest.nl) 

 

Kind op maandag; Kun jij iets doen?  

Vanuit Kind op maandag lezen we de komende weken verhalen uit het bijbelboek Esther. 

Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij 

wil natuurlijk ook dat zijn vrouw er is, zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar ze weigert! 

Hoe durft zij de koning iets te weigeren! Koning Ahasveros stuurt haar weg en gaat later op 

zoek naar een nieuwe koningin. Esther, een Joodse vrouw, gaat naar het paleis en de koning is 

erg van haar onder de indruk. Zij wordt de nieuwe koningin.  
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Mordechai, de neef van Esther, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en redt 

zo het leven van de koning. Mordechai wordt beloond, maar wil niet buigen voor de hoge 

minister Haman. Als wraak wordt er een verschrikkelijk bevel uitgevaardigd tegen de Joden. 

Zou koningin Esther nog iets kunnen doen voor het te laat is? 

 

Geboren 

Heel veel felicitaties! 

Op 27 april is Leyla Meryam Christina geboren, zusje van Fahd in groep 6. Op 15 mei heeft 

Mats (groep 1+2b) een broertje gekregen: hij heet Mick. En op 25 mei is Sara Liya geboren; 

zij is het zusje van Aras (groep 3) en Emirhan (groep 5). 

Alle families van harte gefeliciteerd! 

 

Nieuwe leerlingen 
Er is ook weer een aantal nieuwe leerlingen: Jitte is begonnen in groep 1+2a, Olivia  en 

Josephine in groep 1+2b en Floris in groep 1+2a.  

Allemaal van harte welkom op de Da Costaschool. 

 

Werkwijze na 8 juni 

 

Nieuwe tijden 

We beginnen met de lestijden. Deze zijn vooral ingegeven door de richtlijnen: 

● passende hygiëne en zo min mogelijk verkeer samen bij de school 

● geen ouders op het plein en in de school 

● we houden de groepen zo gescheiden mogelijk van elkaar 

 

Omdat we weer met meerderen naar school gaan komen, zien we ons genoodzaakt de 

volgende aanpassingen te maken om ouders zo min mogelijk aan risico’s bloot te stellen. 

Komt u alleen, en komt u op tijd? 

 

Ouders met kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 gebruiken de ingang aan de Spoorstraat. 

Ouders met kinderen uit de groep 4 gebruiken de ingang aan de Prins Bernardlaan. 

Kidneren uit de groepen 5 tot en met 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets via de 

Prins Bernardlaan. 

De kinderen weten zelf welke ingang van de klas zij gebruiken vanaf het plein (we gebruiken 

zoveel mogelijk nooddeuren). 

Ouders met broertjes en zusjes uit diverse shifts mogen samen komen op de eerste tijd.  

 

Starttijd 

De volgende groepen worden om 8.30 uur verwacht. 

1-2 A, C, 4, 6 en 8 

De volgende groepen worden om 8.45 uur verwacht. 

1-2 B, 3, 5 en 7  

 

Overblijven 

Alle kinderen blijven over op school. 

Zij eten in de eigen groep met de leerkracht en gaan onder leiding van de TSO (Petra en 

Rachid) en ambulante medewerkers (Jan, Tamara, Annemiek en stagiairs) 45 minuten met de 

eigen groep buiten spelen, of bij slecht weer in de eigen groep spelen. Dit doen wij om het 

verkeer om de school tussentijds te voorkomen. 

 

Eindtijd 

De groepen 1-2 A, C, 4, 6 en 8 zijn uit om 15.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag, 

(vrijdag). 

Op woensdag is dit 12.00 uur. Voor groep 1-2 en 4 is dit vrijdag 11.45 uur. 
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De groepen 1-2 B, 3, 5 en 7 zijn uit om 15.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag, 

(vrijdag). 

Op woensdag is dit 12.15 uur. Voor groep 1-2 en 3 is dit vrijdag 12.00 uur. 

 

Ouders in de school 

Ouders zijn helaas gedurende deze periode niet welkom in school, ook de ouders van de 

groepen 1 en 2 zullen buiten moeten blijven. We willen ouders vragen bij het halen en brengen 

bij de in- en uitgangen ook de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.  

Voor kinderen uit groep 1 en 2 zijn er spelmaterialen op het plein, zodat er onder leiding van 

de eigen leerkracht direct gespeeld kan worden, zodat zij makkelijker bij het hek afscheid 

kunnen nemen van de ouder.  

Aan het eind van de lesdag worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 groepsgewijs naar 

buiten gebracht waar zij binnen gekomen zijn.  

 

Broertjes en zusjes  

Zij mogen vanzelfsprekend samen komen. Zij zijn dan iets langer op het schoolplein onder 

begeleiding van onze medewerkers. Bij het uitgaan van de school moeten we samen de meest 

verstandige werkwijze zoeken m.b.t. broertjes en zusjes; de praktijk zal dit gaan uitwijzen. 

 

Ventilatie en schoonmaak 

Wij handhaven de extra hygiene-maatregelen van handen wassen en gebruik van 

desinfectans. We ventileren de lokalen en tussen de middag blijft de extra schoonmaak. 

 

Gebruik pleinen 

Tijdens de kleine en grote pauze verdelen wij de kinderen over de diverse pleinen. 

 

Samenwerking met BSO 

De BSO’s zullen weer op de ‘oude’ tijden de kinderen ophalen. 

Tussen 15.00 en 15.15 uur zullen wij zelf kinderen opvangen die aansluitend naar de BSO 

gaan. N.B:Dit doen wij echter niet voor groep 1 - 4 vrijdags tussen 12.00 - 15.15 uur. 

 

Sport- en spelmomenten 

Sporten en spelen doen we buiten. Juf Elisabeth hoopt enkele gymlessen buiten te gaan 

verzorgen. Wij zijn in afwachting van toestemming aan de Gemeente Soest voor het gebruik 

van De Engh op onze gebruikelijke gymtijden. 

 

Beleid met betrekking tot zieke of afwezige kinderen 

Kinderen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren gaan i.s.m. de behandelend arts en 

de school in overleg over de mogelijkheid tot fysiek onderwijs.  

Kinderen met milde symptomen, zoals een verkoudheid, moeten thuisblijven en ook als een of 

meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen 

alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis vrij is van milde klachten 

(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid).  

Signaleren medewerkers een kind met klachten, dan vindt overleg plaats met de directeur.  

Zij verzoekt ouders dan het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

Als ouders andere gewichtige redenen hebben, waardoor zij hun kind niet naar school kunnen 

of willen laten gaan, nemen zij persoonlijk contact op met de directeur en wordt gezocht naar 

een oplossing. Met eventueel zieke of afwezige kinderen wordt het programma van de groep 

grotendeels gedeeld. 

 

Beleid bij ziekteverschijnselen van de leerkracht 

Onze leerkrachten voelen zich nog kwetsbaar. Bij milde ziekteverschijnselen van een 

leerkracht, maar niet beschikbaar zijn van een invaller die diens taak kan overnemen, blijft de 

werkwijze van afstandsonderwijs zo goed mogelijk van kracht. Is de leerkracht echt ziek en is 

er geen vervanger, dan kan geen onderwijs worden gegeven. 

Als alles gaat zoals we beogen, vervalt het afstandsonderwijs. 
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Begeleiding van kinderen door externen 

De noodzakelijke begeleiding van kinderen met een arrangement vanuit het SWV de Eem mag 

weer fysiek op locatie door een begeleider vanuit het SWV plaatsvinden. Natuurlijk met 

inachtneming van de richtlijnen. 

 

Contact tussen ouders en leerkracht 

Ook na 8 juni zal contact tussen ouder en leerkracht nog telefonisch of via Google Meet 

plaatsvinden. in principe tussen 15.30 en 16.30 uur, of na een andere afspraak met de 

leerkracht zelf.  

 

We hopen dat we nog zes fijne schoolweken tegemoet kunnen zien op deze wijze! 

 

Vaklessen 

Wij laten de vaklessen muziek nog geen doorgang vinden. Het lokaal is wat ons betreft te 

klein; zingen in deze vorm met de hele groep willen wij nog vermijden. 

Vaklessen techniek voor groep 5, 6 en 7 kunnen doorgaan. Per groep zijn er twee lokalen 

beschikbaar waarover de groep verdeeld wordt. 

 

Schoolfotograaf 

Zoals het er nu uitziet, kan op 10 juni de schoolfotograaf komen. Foto’s zullen buiten worden 

gemaakt. Dit jaar zullen we geen broertjes/zusjes-foto’s maken. 

 

Afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 gaat plaatsvinden op onze eigen school. Afhankelijk van de dan 

geldende richtlijnen komen we met een programma, dat naar alle waarschijnlijkheid geheel 

buiten zal plaatsvinden. 

 

 

Medezeggenschapsraad 
Maandag 25 mei en zaterdag 30 mei is de MR weer bijeengeweest. De MR heeft het lange 

afstand onderwijs van de afgelopen maanden geëvalueerd en zijn waardering uitgesproken 

voor de wijze waarop dit is vormgegeven door team en directie. De MR heeft in goed overleg 

met directie en TSO nagedacht over de invulling van het onderwijs vanaf 8 juni en daar op 30 

mei instemming aan verleend. Ook zijn we onder meer bezig geweest met het nieuwe 

formatieplan (instemming verleend), de jaarlijkse zelfevaluatie van het team naar aanleiding 

van de medio-toetsen en de Oudercommissie-kascontrole. 

 

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  

 

 

Brievenactie IDEA 
Een aantal kinderen heeft nog een papieren tasje meegenomen om nog een brief te kunnen 

maken voor een oudere in onze wijk. 

In de bijlage kunt u lezen wat ook alweer de bedoeling was en waar de brief kan worden 

ingeleverd! 

 

 

Wie wat wanneer? 

● Zondag 31 mei en maandag 1 juni: Pinksteren 

● Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni: Pinkstervakantie  

● Maandag 8 juni: naar alle waarschijnlijkheid eerste ‘normale’ schooldag  

● Woensdag 10 juni: schoolfotograaf 

● Vrijdag 19 juni: gebedsgroep 
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Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 19 juni. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 17 juni. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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