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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 19 juni 2020  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) 

We hopen dat de kinderen weer wat gewend zijn aan het hele dagen naar school gaan! 

Wat zullen ze weer moe geweest zijn die eerste dagen. Weer wennen aan alle routines en de 

dynamiek van de hele groep. Het werken in de halve groepen beviel ons enerzijds ook heel 

goed! Maar de kinderen misten daarbij vooral elkaar, de vriendjes en vriendinnetjes. 

We hebben veel waardering voor die ouders en kinderen die nieuw op school zijn gekomen en 

bij het hek afscheid moeten nemen van elkaar... Het is dan best een opgave om die eerste 

stapjes te zetten als je nog maar net vier jaar bent! Voor het team zijn deze weken ook 

intensief, ook voor de leerkrachten zijn de grote groepen weer wennen en zij werken dagelijks 

langer dan normaal in dit scenario.  

In dit Schoolbord vind tu informatie over onze werkwijze in de laatste schoolweken, een 

reflectie vanuit onze kinderraad en al een vooruitblik naar volgend schooljaar.  

Want wie wordt dan de nieuwe meester of juf?  Er komen deze weken veel dingen bij elkaar en 

we moeten nog een aantal beslissingen nemen als team. Dat doen wij zoveel mogelijk op 

donderdag 2 juli, want dan hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.  

Doordat wij nog in onzekerheid zijn in hoeverre crisismaatregelen al dan niet verlengd worden 

staan een aantal zaken nog op losse schroeven. Hierover spreken wij op 29 juni nog met onze 

MR en Stichting TSO. Rest mij u op deze plaats te bedanken voor uw geduld; de mailbox is vol 

en de telefoon staat roodgloeiend. Dat betekent soms dat u langer op een reactie moet 

wachten dan u van mij gewend bent. Is er iets echt dringend, u heeft ook mijn 06-nummer. 

U mag ook de bouwcoordinatoren of intern begeleiders raadplegen met vragen naar aanleiding 

van deze nieuwsbrief. Dat zijn voor de groepen 1 t/m 4: avanhunnik@dacostasoest.nl (juf 

Anouk) en frenes@dacostasoest.nl (juf Frieda) en voor de groepen 5 t/m 8: 

mschepers@dacostasoest.nl (juf Marijke) en avaneerden@dacostasoest.nl (juf Astrid). 

Ik wens u alvast een goed weekend, 

hartelijke groet 

Annemiek van Benthem 

avanbenthem@dacostasoest.nl (06-57764431) 

  

Kind op maandag 
Komt het goed? 

Gelukkig wordt het gemene plan van Haman ontmaskerd, maar een wet is een wet en daar 

moet je je aan houden toch? Zal Koningin Esther er nog iets aan kunnen doen en het joodse 

volk kunnen redden? We lezen komende tijd hoe dit afloopt, maar ook over Jona, een profeet 

van God die een opdracht krijgt. Echt zin heeft hij er niet in. In plaats van Gods weg te kiezen, 

kiest hij het hazenpad en stapt hij aan boord van een schip richting Tarsis. Jona vlucht weg 

voor God. Komt dit allemaal wel goed?  

 

De weersverwachting…..warm, let op! 
Het wordt warm volgende week. Smeert u uw kind al thuis goed in? 

Het komt voor dat kinderen op teenslippers naar school komen. U kunt zich voorstellen dat de 

voetjes hierdoor extra kwetsbaar zijn met fietsen, voetballen, rennen en verstoppen tijdens 

het buitenspelen. Het eerste nare ongeluk heeft al plaatsgevonden helaas.  

Teenslippers mogen mee voor in de klas, maar dan meebrengen in de tas. 
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Vanuit de kleutergroepen 
Elk schooljaar werken de kinderen uit de kleutergroepen na de voorjaarsvakantie een dagdeel 

in homogene groepen (groep instroom, groep 1 en groep 2). Dit jaar vinden we het beter om 

dit gezien de richtlijnen van OCW en PO-raad niet op die wijze te organiseren.  

Voor de kinderen die naar groep 3 gaan betekent dit dat we bij de startweken extra aandacht 

besteden aan kennismaking met elkaar en groepsvorming.  

 

Groepsindeling 2020-2021 
Hieronder ziet u de nieuwe indeling van leerkrachten per groep. 

We verwelkomen juf Yvette bij de kleuters. Zij zal zich volgend Schoolbord nader voorstellen. 

Juf Alida neemt afscheid. Zij is toe aan een nieuwe uitdaging en gaat werken bij de 

Amalia-Astroschool in Baarn. Over haar afscheid in volgend Schoolbord meer! 

Ook zullen we juf Lisanne en onderwijsassistente (in opleiding) Tamara gaan missen. 

Zij hebben een vol schooljaar meerdere dagen deel uitgemaakt van ons team; zij gaan volgend 

jaar beiden naar een nieuwe school binnen onze Stichting. 

Groep 1-2 A 

Juf Marit (ma-vr) 

Groep 1-2 B 

Juf Anouk (ma, di, vr) en juf Elisabeth (woe, do) 

Groep 1-2 C 

Juf Yvette (ma,di) en juf Inkie (woe, do, vr) 

Groep 3 

Juf Eva (ma-vr) 

Groep 4 

Juf Leontine (ma, di, do, vr), juf Astrid (woe) 

Groep 5 

Meester Clemens (ma-vr) 

Groep 6 

Meester Martijn (ma, di, do, vr) juf Agnes (woe) 

Groep 7 

Juf Elisabeth (ma, vr), juf Sabine (di, woe, do) 

Groep 8 

Juf Marijke (ma, di, woe), juf Sandra (do, vr) 
 

Bij de kleutergroepen gaan er kinderen naar groep 3 of naar een andere kleutergroep. De               

kleuters schuiven op de volgende wijze door: 1+2a wordt 1+2c, 1+2b wordt 1+2a, 1+2c wordt               

1+2b. 

 

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. De laatste schoolweken worden er als 

aanvulling op de methodetoetsen ook enkele niet-methodetoetsen (cito) afgenomen. Zo weten 

wij waar met uw kind de volgende onderwijsperiode aan gewerkt gaat worden. Dit betekent 

dat het schoolrapport dit jaar in aangepaste vorm wordt meegegeven.  
 

Rapport en gesprekken tussen ouders en leerkracht 
De kinderen zullen voor het weekend van 11 juli hun eindrapport meekrijgen.  

Op de kalender staan oudergesprekken gepland op maandag 13 juli. Vanwege de huidige 

omstandigheden organiseren we de gesprekken niet op dat moment.  

De komende weken kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek en kunt u ook 

zelf een gesprek aanvragen. In dat geval kunt u contact opnemen met de leerkracht. De 

leerkracht zal een gesprek inplannen na schooltijd. Deze gesprekken zijn zoveel mogelijk 

telefonisch of via videobellen. Mocht dit om bepaalde redenen te complex zijn, dan kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht of hij/zij geeft dit bij u aan. We zijn nog heel voorzichtig met 

volwassenen in de school. 
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Opbrengst voor Het Vergeten Kind  
De opbrengst van dit schooljaar voor ons goede  

doel - Het Vergeten Kind - is: € 498,10.  

Wij danken u allen voor uw bijdrage! 

Inlogkaarten schoolfoto’s 

 

Volgende week ontvangt u de inlogkaart met code voor 

de foto’s van uw kind. We hopen dat u blij bent met 

het resultaat. Heeft u vragen dan kunt u hier terecht: 

vragen@sgoolfotgrafie.nl 

 

Update vanuit de TSO 
Het afgelopen jaar is ook voor de TSO anders verlopen dan verwacht. Gelukkig kunnen we de 

traditie van de ‘patatdag’ op de laatste donderdag van het jaar in ere houden. Omdat alle 

kinderen door de Corona-maatregelen op school eten, zullen we bij uitzondering dit jaar patat 

verzorgen voor alle kinderen van de school. 

De kinderen hoeven donderdag 16 juli dus geen eten en drinken mee te nemen voor de lunch. 

Een tussendoortje voor tien uur moeten ze die dag wel zelf regelen. In het geval dat uw kind 

geen patat mag of dit echt niet lust, zullen we zorgen voor een alternatief. Kunt u dit dan 

kenbaar maken bij de leerkracht of Juf Petra?  

We hopen met ingang van het nieuwe schooljaar weer TSO te kunnen verzorgen zoals u dat 

altijd van ons gewend bent geweest.  

In de week van 29 juni zullen de overeenkomsten voor komend schooljaar aan de kinderen 

worden meegegeven. Wilt u deze zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk vrijdag 10 juli) dan 

getekend retourneren? In de ontmoetingsruimte staat op het buro van juf Petra een doos waar 

de kinderen de overeenkomsten in kunnen doen. 

We gaan na 10 juli aan de slag met de planning voor volgend schooljaar. Dus mocht u de 

overeenkomst niet (tijdig) inleveren, kunnen we u niet garanderen dat er plaats is om uw kind 

op te vangen. We wensen de kinderen en ouders nog een paar gezellige laatste schoolweken 

toe en alvast allemaal een fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, het TSO bestuur  
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Uit de kinderraad 

Met de kinderraad is gereflecteerd op de afgelopen periode. Wat vond je fijn, wat vond je 

lastig? Thuis zijn en digitaal onderwijs, halve dagen les in de helft van de groep, nu weer 

allemaal samen, maar nog heel voorzichtig zijn… En hoe zal het na de grote vakantie gaan? 

Annemiek geeft aan, dat ze in de periode van afwezigheid van de kinderen contact heeft 

gezocht via mail. Maar er was maar 1 kind dat reageerde. Wat had ze anders kunnen doen om 

de kinderraad toch te blijven betrekken? Bellen of een online-meet uitzetten volgens de 

kinderen.  

De kinderen vertellen hun ervaringen. We proberen ze samen te vatten in een aantal 

uitspraken als tips voor de school. Deze worden besproken met het team en de MR. 

Online-les? 

● als enig kind heb ik mij veel alleen gevoeld 

● we hadden veel last van broertjes, zusjes, afleiding, werkende ouders, we moesten de 

ruimte delen en werken was niet makkelijk 

● ik moest vaak mijn zusje helpen 

● we vinden het fijn als de leerkracht kort van stof is. Lange verhalen pikken we niet goed 

op. 

● we vinden het fijn om zelfstandig te kunnen werken 

● we zijn wel tevreden over wat we thuis hebben kunnen doen 

● maar thuis gingen we soms ook schakelen naar youtube en dat leidt af 

● geef ons niet teveel werk, check bij ons of de hoeveelheid goed is 

● geef aan wat het meest belangrijk is, moet en mag-werk 

● check goed wie er hulp nodig heeft, het was niet altijd makkelijk voor ons om over de 

drempel te stappen om hulp te vragen. Soms deden we dat en werd er laat op 

gereageerd. 

● bij Engels misten we de creativiteit van de juf die er anders wel is 

● bij Blink misten we het samenwerken 

● het woord Corona telkens gebruiken maakt ons verdrietig 

Halve groepen en halve dagen? 

● dat was fijn, maar we misten ook onze vrienden en vriendinnen 

● fijn om weer op school te zijn! 

● fijn om minder werk te krijgen, want het thuiswerk was best veel 

Nu hele dagen met verplichte overblijf? 

● heel fijn, maar we zijn ook best moe 

● de sfeer in de groep is heel goed, ook het samen buiten spelen en eten tijdens het 

overblijven in onze eigen groep, het is fijn dat we zelf conflictjes in onze groep kunnen 

oplossen 

● we zouden dit graag zo willen kunnen blijven houden, ook na de Corona-tijd 

● kunnen we gaan werken met kinder-mediatoren tijdens het overblijven? 

● hoe weet ik dat ik nu de stof beheers? we hebben de basis gekregen van taal en 

rekenen. Een toets is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is als we vertrouwen krijgen 

van de juf of meester. We willen weten of we toe zijn aan de volgende groep. 

 

Over het nieuwe schoolplan en de vlog van de kinderen met Martijn:  

We blikken terug op het maken van het schoolplan en de poster. In hoeverre is de kinderraad 

hierbij betrokken geweest? We hebben gepraat over de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen. 

Toen kwam er een eerste schets van de tekenaar. Die hebben we besproken en aangepast. 

Toen kwam de nieuwe versie. Op basis daarvan hebben we zelf bedacht hoe we de thema’s in 

de school konden laten zien. We kijken de vlog nog een keer en zijn er zelf wel tevreden over. 

We hebben erg gelachen. Martijn gaat de vlog nog een keer delen. 
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De oudercommissie zoekt versterking 

Door het vertrek van een aantal leden is de Oudercommissie (OC) op zoek naar ouders die de 

OC willen versterken. 
 

Wat houdt het in? 

De OC organiseert jaarlijks - in samenwerking met het team - diverse activiteiten, zoals de 

viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, schoolreis en het zomerfeest. Naast 

het organiseren van activiteiten verzorgt de OC een kleine attentie of bloemetje (namens alle 

ouders) bij speciale gebeurtenissen (ziekte, huwelijk of afscheid leerkrachten). Verder is de OC 

ook verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin 

van elk schooljaar worden de taken onder de OC-leden verdeeld, waarbij ieder gemiddeld twee 

activiteiten voor zijn rekening neemt. De OC vergadert ongeveer 4 à 5 keer per jaar. 
 

Wat zoeken wij? 

Ouders die het leuk vinden om te regelen/organiseren en mee te denken over de verschillende 

activiteiten. Lijkt het je leuk de OC te komen versterken of wil je meer informatie, neem dan 

contact op met Alie-Betty Bakker, voorzitter, via 06-16208748 of via 

smurfenparadijs@hotmail.com 

 

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? 

● Donderdag 2 juli: studiedag - alle kinderen vrij 

● Vrijdag 10 juli: groep 1 t/m 7 - rapport 

● Dinsdag 14 juli: groep 8 - musical en afscheid voor genodigden 

● Woensdag 15 juli: wisseluur 

● Donderdag 16 juli: afscheid juf Alida 

● Vrijdag 17 juli: gebedsgroep 

● Vrijdag 17 juli: 12.00 uur - start zomervakantie 

● Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus: zomervakantie 

 

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

woensdag 1 juli. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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