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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 16 juli 2020  

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

En zo vliegt er een bewogen schooljaar ineens om… 

Een laatste week waarin nog veel kinderen vieren dat ze jarig worden… groep 8 die uitvliegt… 

alvast naar je nieuwe groep met nieuwe leerkracht… patatjes en een ijsje van de TSO… 

opruimen, ramen wassen, dozen inpakken… want straks een nieuwe vloer in de gangen… 

Ik hoop dat uw kind op een fijne manier afscheid heeft genomen van dit schooljaar met de 

huidige leerkracht(en). Het was een bijzonder jaar. 

We gaan er zo even tussenuit en u ook!  

Dag ouders van groep 8… alle goeds de komende jaren met uw kind in het Voortgezet 

Onderwijs! In dit Schoolbord een impressie van het afscheid in een ander jasje. Het was fijn 

om het afscheid op de eigen school en in het weiland van de familie Drint te kunnen 

vormgeven en lekker buiten!  

Alle ouders die dit jaar wat extra’s hebben betekend op school… enorm bedankt voor jullie 

bijdrage. Zonder jullie inzet heeft alles minder kleur. 

Onze nieuwe schoolgids en het actuele informatieboekje met praktische informatie vindt u 

straks op de website.  

De eindtijd morgen, vrijdag 17 juli is: 

voor de groepen 1-2 A, C, 4, 6 en 8 11.45 uur;  

voor de groepen 1-2 B, 3, 5 en 7 12.00 uur. 

Ook wil ik op deze plek het team even in het zonnetje zetten. Wat een fantastische prestatie 

hebben jullie geleverd de afgelopen maanden; de samenwerking op onze school verloopt echt 

top! En voor volgend schooljaar staat alles alweer in de steigers. Ik wens u een goede zomer 

en hoop u allen gezond weer terug te zien 31 augustus! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
De afgelopen weken bespraken we wat bidden is en waar de verhalen uit de bijbel vandaan 

komen. Graag sluiten we we dit af met het volgende gebed: 

 

Wij danken u God, voor bijzondere verhalen 

die al zo lang zijn doorverteld. 

Ze komen van lang geleden, van verre plaatsen, 

van mensen die wij niet kennen. 

Maar als we ernaar luisteren 

zijn het ineens verhalen van nu, 

van vandaag, op deze plek. 

Daarom bidden wij u dat uw verhaal mag komen  

en verder kan leven, 

hier bij ons in de klas, bij ons op school  

en op op de plekken waar we naartoe gaan. 

Amen. 

 

Tot ziens...lieve Eymen Semih, Olivia, Cataleya en Marc… succes op jullie nieuwe stek!! 
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Start op 31 augustus 
We gaan er vanuit dat we op maandag 31 augustus weer met de oorspronkelijke vaste tijden 

gaan werken voor alle groepen. Kinderen waarvoor een overblijfcontract is overlegd, blijven 

over op de maandag, dinsdag en/of donderdag. 

Ouders van de groepen 1 en 2 kunnen hun kind brengen aan de Spoorstraat. 

Ouders van de groepen 3 en 4 kunnen hun kind brengen aan de Prins Bernardlaan. 

Zij mogen vanaf die ingangen mee het plein op. De kinderen gaan zelf naar binnen. Wilt u uw 

kind hierop voorbereiden? 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig het schoolplein op. We gaan ervanuit, dat 

deze kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen om de hoeveelheid volwassenen en 

verkeer echt te beperken. 

Als volwassenen houden we ons nog tot nader orde aan de 1,5 meter afstand.  

De leerkrachten zullen de kinderen in de groepen opwachten vanaf 8.20 uur.  

 

Afscheid van groep 8, op 1,5 meter! 

 

 
 

 

 

 
Dag lieve kinderen! We hebben van jullie genoten… Alle goeds op jullie nieuwe school! 

 
Tegen beterweters in  

(Karel Eykman, Met open ogen. 100 bijbelse gedichten) 

 

Je rijdt de straat uit 

tegen het ochtendlicht in. 

Je recht je rug 

om de rugzak aan je schouders. 

Je kijkt niet om 

je richt je blik recht vooruit. 

Zo fiets je naar school. 
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Als ik je zo zie 

ben ik op jou zo trots. 

Ik zou je mee willen geven: 

Blijf nieuwsgierig en blijf overeind. 

Ga met open ogen de wereld tegemoet. 

Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels. 

Maar ga de weg van moedige eerlijkheid. 

Dan ben je op de goede weg. 

Ga zonder vrees tegen beterweters in. 

Wat je ook doet, doe er goed aan. 

Waar het ook met je heengaat, je komt er wel. 
  

Zo fier als je nu bent, moet je blijven. 

Zo zal ik je altijd onthouden. 

Je moet je houden aan het lef, dat je nu hebt. 
  

Zie ik je zo wegfietsen 

dan heb je mijn zegen. 

Daar moet je het mee doen. 
  

Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?  

 

Uit de kinderraad 

We hebben afscheid genomen van de kinderraad van 2019-2020.  

Ayan en Emmy hebben laten zien dat er foto’s in de Soester Courant staan waar op te zien is 

dat ze actief hebben deelgenomen aan de Soester Kinderraad!  

Volgens schooljaar zijn er nieuwe verkiezingen. 

 

Vervangingen  
Juf Anouk is lelijk gevallen. Zij is vandaag vervangen door juf Mildred en meester Jan.  

Juf Agnes is ziek en zij is vervangen door juf Tamara.  

Morgen nemen we afscheid van alle stagiairs, dus ook van juf Tamara en van juf Lisanne. We 

gaan jullie missen! Juf Lisanne heeft inmiddels haar pabo-diploma gehaald. Beiden gaan 

werken op de Postiljon in Soesterberg… succes!! 

 

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? 

● Vrijdag 17 juli: gebedsgroep 

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

● Maandag 31 augustus: eerste schooldag 2020-2021 

● Dinsdag 1 september: hoofdluiscontrole 

● Maandag 7 september: informatie voor ouders over de groepen (digitaal) 

● Donderdag 10 september: groep 1 t/m 8 - startgesprekken 

● Maandag 14 september: groep 1 t/m 8 - startgesprekken 

● Woensdag 16 - vrijdag 18 september: groep 8 - schoolkamp 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 4 september. Kopij inleveren uiterlijk 

woensdag 2 september. 

 

Met vriendelijke groet, het team van de Da Costaschool 
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