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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 3 juli 2020  

 

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

Wat gaat de tijd snel! Zijn we net weer wat gewend aan het werken met hele groepen op hele 

dagen… moeten we straks alweer afscheid van de kinderen nemen! 

Het team is druk met het goed in kaart brengen van de leergroei en resultaten van kinderen. 

Niet alleen dat wat we kunnen meten, maar ook dat wat we dagelijks met ze meemaken. 

Dat gaat mee naar de nieuwe leerkracht. Leerkrachten kijken bij elkaar om zo goed mogelijk 

te weten wat de kinderen gewend zijn qua aanpak in de groep en hierop aan te kunnen sluiten. 

Tijdens onze teamdag gisteren hebben we veel organisatorische zaken besproken om een en 

ander voor volgend jaar al goed in kaart te brengen. En natuurlijk het scenario: hoe gaan we 

in september werken als de maatregelen dan nog steeds verder versoepeld zijn? 

En als dat zo is (houdt u tijdens de vakantie de mail in de gaten?) dan gaan wij weer met de 

oorspronkelijke vaste tijden werken voor alle groepen. De TSO start dan ook weer op in de 

oorspronkelijke vorm. 

Als volwassenen houden we 1,5 meter afstand. Omdat u dan weer met meer bij het hek komt 

zullen we een deel van het plein beschikbaar stellen voor u bij het halen en brengen. 

De leerkrachten zullen de kinderen in de groepen opwachten vanaf 8.20 uur en overige 

medewerkers (o.a. Jan, Frieda, Astrid, Annemiek, stagiairs) zullen op het schoolplein kinderen 

welkom heten. We denken na over een andere vorm van kennismaking voor ouders dan de 

informatie-kennismakingsavond van voorgaande jaren: u kunt een presentatie of filmpje 

tegemoet zien op maandag in de tweede schoolweek. In de tweede en derde schoolweek zullen 

startgesprekken worden gehouden met u (en uw kind.) 

Ook hebben we gisteren afscheid genomen van juf Alida; zij gaat werken op de 

Amalia-Astroschool. In het volgende Schoolbord zal ze hier zelf nog wat over vertellen. 

We zijn natuurlijk razend benieuwd naar de musical van groep 8 op dinsdag 14 juli. Ouders 

met een jongste kind in groep 8… ook u gaat straks afscheid nemen van ons… we gaan jullie 

missen!  

Veel succes allemaal bij de laatste schoolweken, 

hartelijke groet 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Bidden en de Bijbel? Praten met God, hoe doe je dat? We lezen verschillende verhalen waarbij 

bidden een rol speelt. Zo lezen we over Hanna en Paulus en bekijken we wat bidden is en hoe 

je dat kunt doen. En de Bijbel dan? Zijn dat mooie verhalen, liederen, gedichten, is het 

geschiedenis of levensverhalen, niet één maar 66 boeken, inspirerend, levensveranderend, het 

woord van God, wat is de Bijbel eigenlijk voor boek? Waar komen de verhalen vandaan en wat 

betekent dit voor ons? De komende twee weken lezen we en ontdekken we meer over bidden 

en wat voor boek Bijbel is. 
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Hoera!  
In december verwachten juf Anouk en haar man hun tweede kindje. Gefeliciteerd! 

In september gaan we op zoek naar een fijne vervanger voor de verlofperiode van Anouk. 

 

Even voorstellen 

Beste kinderen en ouders, 

Vanaf 1 augustus kom ik werken op de Da Costaschool en daar  

heb ik veel zin in! Op maandag en dinsdag ga ik aan de slag met de 

kinderen van groep 1+2c. Ook neem ik de ICO-taak op me en zal ik 

de studenten begeleiden. Samen met mijn man Johan en onze 

dochter Marit woon ik in Hoogland. Onze zoon Sven studeert en woont 

in Maastricht. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met muziek. Ik 

speel gitaar en ik zing, ook in koorverband. Natuurlijk zal ik ook op 

school veel bezig gaan met muziek, samen met de kinderen.  

Ik heb al heel wat jaren ervaring in het basisonderwijs, als leerkracht binnen de onderbouw 

(groep 1 t/m 4) en als begeleider/opleider van pabo-studenten. 

Ik verheug me er op om iedereen die betrokken is bij de Da Costaschool te leren kennen. Voor 

nu wens ik iedereen een fijne, ontspannen zomervakantie, en graag tot ziens in het nieuwe 

schooljaar! Yvette ten Barge 

 

Rapport en gesprekken 
Aankomende vrijdag 10 juli ontvangt uw kind het rapport over de afgelopen periode. Bij elk 

schoolrapport vanaf groep 3 zit normaliter een bijlage met daarop het overzicht van de 

resultaten van de niet-methodetoetsen (cito). Deze periode hebben we slechts een deel van 

deze toetsen afgenomen en ook worden er de komende week nog toetsen (af)gemaakt.  

In het rapport zit deze keer geen overzicht. U kunt wel de resultaten van de gemaakte 

niet-methodetoetsen vanaf die dag inzien in het ouderportaal van parnassys: 

- U gaat naar parnassys.ouders.net; 
- u logt in met uw gegevens.  

Mocht u uw inloggegevens niet meer weten, stuur dan een bericht naar ict@dacostasoest.nl 

Houdt u er rekening mee dat de leerkracht nog tot de laatste schooldag toetsgegevens kan 

aanvullen; u heeft niet op 10 juli het volledige overzicht. Heeft u de komende weken nog 

behoefte aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u dit bij hem of haar aangeven. 

 

Parnassys en Parro 

Vanaf 1 augustus kunnen ouders met één account inloggen bij alle producten van Parnassys 

(bijvoorbeeld Parro en Ouderportaal). Om inlogproblemen te voorkomen, is het van belang dat 

de gegevens van ouders in Parro en Parnassys overeenkomen. Wilt u in het ouderportaal 

controleren of het emailadres goed genoteerd staat? 

 

Eindtijd laatste schooldag 

Op de laatste schooldagen zijn de groepen 1-2 A, C, 4, 6 en 8 om 11.45 uit. De groepen 1-2 B, 

3, 5 en 7 zijn die dag om 12.00 uur uit. 

 

Teamdagen volgend schooljaar 
Voor volgend schooljaar hebben we een aantal teamdagen gepland. Op deze dagen hebben de 

kinderen geen les: donderdag 8 oktober, woensdag 25 november, maandag 8 februari, 

dinsdag 25 mei en vrijdag 2 juli. 

Alleen voor groep 1 t/m 4: vrijdagochtend 4 juni 

Alleen voor groep 5 t/m 8: vrijdagmiddag 18 december en vrijdagmiddag 19 februari vanaf 

12.00 uur. 

Op 1 april is er paasviering en lunch tot 13.30 uur, daarna zijn de kinderen vrij. 
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Uit de kinderraad 
Twee van onze kinderraadsleden, Ayan en Emmy, mochten onze 

school vertegenwoordigen in de Soester Kinderraad in het 

Gemeentehuis. Op de foto ziet u onder andere burgemeester Metz 

en wethouder Dijkhuizen die met de kinderen hebben gesproken 

over wat zij belangrijk vinden voor de inwoners van Soest in 

‘Corona-tijd’.  

Dit wordt binnenkort beschreven in een Manifest, wat ongetwijfeld 

via de krant verder wordt gecommuniceerd: samen voor elkaar 

zorgen, goed zorgen voor de jongeren en ouderen, en betaalbare 

hygiene-pakketten voor iedereen. Vooral het sociale aspect werd 

door de kinderen zeer duidelijk naar voren gebracht: mooi! 

 

Vervangingen  
Meester Martijn heeft twee verlofdagen en wordt vervangen door juf Ria en juf Tamara. 

  

Gevonden voorwerpen 
Er is weer een hele verzameling gevonden voorwerpen. In de laatste schoolweek zullen we 

deze spullen ‘s ochtends van 8.15 uur tot 9.00 uur neerleggen bij de ingang aan de 

Spoorstraat voor de directiekamer, zodat u kunt zien of er iets van u bij zit. Op de laatste 

vrijdag brengen we dat wat over is naar de Spullenhulp. 

 

Medezeggenschapsraad 
Maandag 29 juni zijn we als MR voor de zevende en laatste keer dit schooljaar bij elkaar 

geweest. We hebben in een constructieve sfeer de turbulente tijd die achter ons ligt 

geëvalueerd: de MR is zeer te spreken over de manier waarop deze tijd door de school is 

ingevuld door directie, leerkracht, ouders en kinderen. We constateerden tevens dat deze tijd 

om veel energie vroeg, maar ook nieuwe inzichten aan het licht bracht, waar de school ook na 

coronatijd veel aan kan hebben.  

Uiteraard is ook vooruitgegekeken naar de mogelijke en wenselijke scenario’s voor het komend 

schooljaar. De formatie kreeg al eerder groen licht; nu is ook het werkverdelingsplan en de 

spreiding van de lesvrije dagen (‘studiedagen’) besproken en akkoord bevonden. Ook het 

nieuwe scholingsplan (individuele wensen van leerkrachten gerelateerd aan schoolbeleid en 

-visie), schoolgids, uitkomsten van de kinderraad en leerlingaantallen zijn besproken.  
 

De MR kijkt terug op een intensief, maar ook constructief jaar van vruchtbare samenwerking 

met school en ouders. We wensen u als ouders een heel fijne vakantietijd. 
 

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, 06-31796117, Merel Valk, 

06-47783095 en Jaco Havelaar, 06-53360149. De MR is ook via de email te bereiken: 

mr@dacostasoest.nl  

 

Wie wat wanneer? 

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

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

● Woensdag 15 juli: wisseluur; kennismaking nieuwe leerkracht 

● Vrijdag 17 juli: gebedsgroep 

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

● Maandag 31 augustus: eerste schooldag 2020-2021 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. donderdag 16 juli. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 15 juli. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Da Costaschool 
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