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                           Nieuwsbrief Da Costaschool 2 oktober 2020  

 

Vanuit de directie 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) 

Er wordt weer heerlijk gewerkt op school en wat ons betreft 

gaat dit een schooljaar lang duren! Er is veel creativiteit in 

het team en we hebben samen veel plezier. De opening van 

de kinderboekenweek was daarvan een mooi voorbeeld! 

Die creativiteit hebben we ook nodig om steeds flexibel in te 

kunnen spelen op nieuwe scenario’s vanwege het 

Covid-virus. Landelijke maatregelen vragen om een 

bestuurlijke reactie en als school anticiperen wij daar op.  

Met de MR hadden we een fijn overleg over onze huidige 

werkwijze en de interventies die wij eventueel zouden 

moeten doen als de situatie opnieuw verergert tijdens de 

herfstperiode. Verderop in deze nieuwsbrief de korte 

samenvatting voor u. 
 

Stuurt u me bij vragen of zorgen een bericht via Parro?  

We hebben met de MR ook gesproken over hoe wij zo goed mogelijk contact met u kunnen 

houden, want dit missen we best. Elke dag staan er twee mensen op het plein die 

aanspreekbaar zijn, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met hoe we het anders doen... 

Na de herfstvakantie zullen we een vorm bedenken waarbij u ons uitgebreider kunt 

informeren en kunt reageren op zaken die u bezighouden vanuit uw perspectief.  

Ik wens u een fijn weekend met zorg voor elkaar! 

Annemiek van Benthem 

  

Kind op maandag 
Een nieuw leven. 

Mozes mag God ontmoeten. Hij gaat de berg op waar hij praat met de Eeuwige. God spreekt 

en geeft Mozes leefregels, de tien geboden. Ondertussen begint het volk Israël te klagen en 

ze maken iets tastbaars, een afgodsbeeld, een gouden kalf om te aanbidden net zoals de 

andere volken om hen heen. Maar een God kan je niet zelf maken!  

Als Mozes terugkomt, ziet hij wat er gebeurt en kwaad als hij is gooit hij de stenen tafelen 

met de tien geboden kapot. Het is voor het volk heel moeilijk om God trouw te blijven. Ze 

verlangen telkens terug naar het oude leven in Egypte. Het komt op een gegeven moment 

zelfs zover dat God afstand wil gaan nemen van het volk. Mozes en heel het volk bidden en 

hebben spijt van wat ze gedaan hebben. God vergeeft ze en blijft bij ze als een trouwe vader. 

Hij gaat met ze mee onderweg door de woestijn, op weg naar het beloofde land, op weg naar 

een nieuw leven. 

 

Nieuwe leerlingen 
In de maand oktober komen er weer een aantal nieuwe kleuters op school: Iris en Jesse in 

groep 1+2a, Joep en Steffy in groep 1+2b en Jip in groep 1+2c. Van harte welkom allemaal! 
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Voorbereiden op de herfst 
Hier een korte samenvatting: 

● Wat als er meer zieken komen? Is een leerkracht afwezig en is er geen vervanging, dan 

zullen we een groep vragen thuis te blijven. Zo mogelijk slechts 1 dag waarbij we groepen 

beurtelings laten afwisselen. Zijn er meerdere leerkrachten ziek zonder vervanging, dan 

zullen we u vragen werk op te halen voor uw kind (gr. 3 t/m 8). Binnen ons bestuur wordt 

bekeken in hoeverre een extra investering in chromebooks mogelijk is. Op dit moment 

hebben wij voor 3 groepen chromebooks, dus we kunnen niet alle kinderen hier thuis in 

voorzien indien nodig. Als u in staat bent hier zelf in te voorzien is dat natuurlijk heel fijn. 

Mocht een dergelijk scenario nodig zijn, communiceren we zo tijdig mogelijk via Parro. 

● Hoe is het met de temperatuur en de ventilatie gesteld? De staat van de ventilatie van 

onze scholen is geinventariseerd. Een extern bureau heeft al onze panden onderzocht en 

geconstateerd dat wij voldoen aan de ventilatierichtlijnen conform bouwbesluit. Maar ook 

is gesteld dat natuurlijke ventilatie voorlopig het beste is en blijft. 

    Met andere woorden: ramen en deuren staan veel open, zeker tijdens pauze’s, maar ook 

tijdens lessen. Ook in onze gymzaal aan de Paulus Potterlaan zullen zowel in de zaal en in 

de kleedkamers ramen open moeten staan. Wij adviseren daarom voor de winterperiode 

de kinderen warme kleding aan te geven, ook met schoolgym (een sweater en een lange 

sportbroek).  

● Contacten met externe begeleiders doen we waar het kan digitaal. Onze collega’s vanuit 

het SamenWerkingsVerband zijn de komende tijd niet in de school. Andere ambulant 

begeleiders wel, in het belang van de continuiteit van het onderwijs. 

● Stagiairs van Pabo en ROC zijn welkom bij ons; ook zij kunnen helpen de continuiteit te 

helpen waarborgen. 

 

Uit de kinderraad 
De nieuwe kinderraad is gekozen! Dit jaar gaan we werken met Benthe en Milo uit groep 5, 

Isabella en Josefien uit groep 6, Stan en Fabian uit groep 7, Maxime en Julius uit groep 8.  

En ze hebben er zin in, leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 

tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 

ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 

tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het 

lezen van boeken!  

De Kinderboekenweek 2020 is dit jaar van 30 september tot en met 11 oktober. Deze tien 

toffe dagen staan volledig in het teken van geschiedenis. Ken je dat? Van die 

geschiedenisverhalen waarbij je aan de lippen van de verteller hangt? Gelukkig zijn er 

prachtige kinderboeken geschreven, waardoor kinderen ook terug kunnen dwalen in de tijd.  

Wij besteden op de Da Costaschool elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek door 

activiteiten in de klas te doen. Afgelopen woensdag hebben we de week feestelijk geopend 

met de creatieve hulp van groep acht die ons verkleed en wel mee heeft genomen in de 

canon van de Nederlandse geschiedenis. 

Door in deze periode een boek aan te schaffen bij Bruna steunt u de school, want wij mogen 

van het bestede bedrag boeken uitkiezen voor de school. 
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Nieuwe leesmethode kiezen 

Wij orienteren ons op onze werkwijze bij het voortgezet technisch lezen.  

In groep 4 en 5 proberen we nieuwe methodes uit: Station Zuid en Karakter, allebei van 

Malmberg waar we ook de taal- en rekenmethodes van hebben. We gebruiken daarbij alleen 

de basisstof en werken nog niet met niveuagroepen.  

Station Zuid hebben we in de maand september gebruikt en de komende periode zijn we aan 

het lezen met Karakter. Na die tijd maken we op basis van een aantal  cirteria een keuze 

waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. 

 

Hulp gevraagd op school 
Welke twee ouders willen vier keer dit schooljaar een keer de wasmand meenemen?  

Er zijn nu vijf ouders die dit al doen en met nog twee erbij kan de verdeling dezelfde 

blijven... 
 

Welke ouders willen ‘s middags van 15.15-15.30 uur bij de uitgang Prins Bernardlaan als 

“oversteekouder” fungeren? 

Dit kan de veiligheid van alle kinderen daar ten goede komen denken we. 

Stuurt u een mail naar Avanbenthem@dacostasoest.nl als u bereid bent te helpen? 

 

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 Marianne Vercauteren, voorzitter, via 06-24873280 of 

via devries.em@gmail.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 8 oktober: teamdag - alle kinderen vrij 

● Woensdag 14 oktober: Streetwise 

● Maandag 19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

● Dinsdag 27 oktober: hoofdluiscontrole 

 

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

woensdag 14 oktober. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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