
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 16 oktober 2020  

 

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

We sluiten onze eerste onderwijsperiode af, hebben zin in een weekje ontspanning en kijken 

samen al goed voruit naar dat wat we willen en kunnen oppakken samen na de herfstvakantie. 

We hebben alweer veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen; knappe kanjers die hun eerste 

stapjes op school zetten, al zelf hun weggetje weten te vinden en ouders die best nog even 

moeten slikken als zij weer het schoolplein verlaten. We weten van elkaar dat we het eigenlijk 

liever anders zouden willen, maar gaan zo goed mogelijk om met de situatie. Dank voor uw 

begrip en medewerking!  

Ook hebben we nieuwe stagiars verwelkomd: juf Lisette (gr 1+2a), juf Mariska (gr 1+2c) Hedy 

(gr 4), meester Rex (gr 5) en meester Marijn (gr 7); heel veel succes! 

Vanwege de nieuwe maatregelen waren er weer teamgesprekken en 

gesprekken met ons bestuur. In de bijlage vind u een brief van onze 

directeur-bestuurder Bart Sonnenberg. En verderop in deze nieuwsbrief de 

maatregelen die we met team, MR en TSO hebben vastgesteld voor na de 

herfstvakantie. 

En dan nu tijd om… te ontspannen, boeken (voor te) lezen, spelletjes te 

doen, schatten te zoeken in het bos of museum, lekkere dingen te koken of 

bakken... 

Ik wens u een hele goede week met de kinderen, pas goed op u zelf en op 

elkaar! 

Annemiek van Benthem  

 

Kind op maandag 
Wie volg jij? 

We zijn bij ‘Kind op maandag’ onderweg met het volk Israël naar het beloofde land. Twaalf 

verkenners worden eropuit gestuurd om het land te verkennen. Vol spanning wachten de 

mensen af op hun verhalen. De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk is om in dat 

land te wonen. Ze sommen veel nadelen op. Kaleb en Jozua, twee van de twaalf, hebben 

geloof dat God zal voorzien in wat er nodig is. Ze volgen niet hun eigen gedachten, hun eigen 

angst, maar vertrouwen op de beloften van God. Wat zal het volk doen? Wie zullen zij gaan 

volgen? 

 

Geboren 
Joep uit groep 1+2b heeft op 8 oktober een zusje gekregen. Ze heet Keesje. Onze hartelijke 

felicitaties voor de hele familie! 

 

Vervangingen  
Juf Ria heeft in groep 1-2 B juf Elisabeth vervangen. Vanwege gebrek aan een vervanger heeft 

meester Marijn heeft vandaag in groep 7 gestaan en juf Elisabeth was er online; een mooie 

pilot! 
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Gevolgen gedeeltelijke lock-down voor de school 
Hieronder vindt u kort en krachtig besluiten die wij met ons team en in samenspraak met de 

andere scholen van PCBO Baarn-Soest en onze MR hebben genomen. 

- We kunnen onze huidige werkwijze in de groepen na de herfstvakantie vervolgen zoals we 

nu doen. 

- Wij vragen u als ouders om de leerkrachten en directeur goed te informeren over de  

gezondheid van uw kind en de gezinssituatie in geval van testen. Bij een positieve 

testuitslag gaan we met u in overleg over de communicatielijn en werkwijze qua onderwijs; 

u kunt ten alle tijde communiceren via de Parro-app. 

- Moet uw kind thuisblijven (gr 3 t/m 8), dan stemt u met de leerkracht vooraf af welk  

thuiswerk en/of onlinewerk mogelijk is voor uw kind.  

- In de school hebben wij de inrichting van publieke gezamenlijke  ruimtes voor medewerkers  

aangepast zodat er nog meer afstand kan worden gehouden. 

- Vakleerkrachten, onderwijsondersteuners en stagiairs werken door, maar zoveel mogelijk  

vanaf 1 plek in het gebouw; is wisseling van werkplek noodzakelijk, dan zorgen zij voor 

tussentijdse desinfectie van de omgeving. 

- Dit geldt ook voor TSO-medewerkers; zij dragen in samenspraak met bestuur van Stichting  

TSO extra bescherming d.m.v. mondkapjes. 

- Gymlessen en zwemmen gaan door. 

- Andere excursies of extra gastlessen vervallen vanaf donderdag 15 oktober. 

- Dat geldt ook voor de talentenlabs. 

- Oudergesprekken zullen vooralsnog online plaatsvinden, dat geldt ook voor  

kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders 

- Ouders van groep 8 krijgen z.s.m. bericht over de online-werkwijze van de 

informatie-avond. 

 

Tijdens de vorige MR-vergadering kwam de vraag aan de orde hoe we nog beter tegemoet 

zouden kunnen komen aan de 1,5 meter ruimte bij het ophalen van kinderen aan de Prins 

Bernardlaan. De suggestie werd gedaan om verkeersouders te werven om te helpen bij het 

oversteken, zie vorig Schoolbord. Aan die oproep is echter door andere ouders geen gehoor 

gegeven. Als team hebben we de optie van shifts toen weer even de revue laten passeren, 

maar we hopen dit nog te kunnen voorkomen. Hier enige gedachten over mogel8kheden die 

wij zien.  

 

Hoe kunt u als ouder zo goed mogelijk helpen het halen en brengen nog veiliger te maken voor 

elkaar? 

● Bij alles wat u doet, denk aan de afstand. 

● Het is, gezien de aantallen, noodzakelijk alleen te komen. 

● Alleen ouders van kleuters komen op het voorplein, de ouders van groep 3 achter en  

ouders van andere groepen wachten buiten het hek. 

● Het is verstandig om met een ander 'bewustzijn' uw kind te brengen en halen. Eigenlijk  

net zoals u nu boodschappen doet: functioneel en doelgericht. Het is een kwestie van  

‘zoen en zoef’ 

● Bekijk de breng- en haalroute eens kritisch. Is het eigenlijk nog wel nodig om uw kind  

naar school te brengen? Of is hij of zij oud genoeg om dat stukje zelf te lopen of te  

fietsen na de herfstvakantie? Misschien een beetje van beide: het eerste stuk samen  

(bijvoorbeeld tot na die drukke weg), het laatste stuk zelf. Of de laatste 50 meter. Dan 

weet u zeker dat uw kind op school is aangekomen. 

● Kinderen die nog wat te jong zijn om zelf te gaan, kunnen misschien door een oudere 

broer of zus worden meegenomen. Vaak vinden ze dat beiden hartskke stoer. 

● Als een ouder ook kinderen van een ander gezin meeneemt, scheelt dat weer een ouder bij 

het plein. Dat kunt u onderling afspreken, bijvoorbeeld met ouders in de buurt. 

● Vooral ophalen moet efficiënter gebeuren. Spreek met uw kind af dat hij of zij direct 

meegaat: spelen op het plein kan nu even niet. Misschien kunt u samen afspreken waar u 

wacht, bijvoorbeeld op een afstandje van het plein 

● Maak speelafspraken niet samen bij het hek, maar bespreek vooraf met uw kind wat het 

zou willen en leg vooraf contact via de app 
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Verkeersles met ANWB Streetwise 
In alle groepen was er woensdag een gastles van 

ANWB medewerkers om kinderen in de praktijk 

meer te leren over gedrag in het verkeer. 

Belangrijk voor de komende winterperiode: 

controleert u de fietsverlichting? 

 

Lees mij  

Het leesplezier is nergens zo laag als in Nederland: ruim 30% van de basisschoolleerlingen 

vindt lezen niet prettig, terwijl dit internationaal 16% is, blijkt uit de nieuwste PISA-studie, een 

driejaarlijks vergelijkend onderzoek onder 600.000 leerlingen uit 77 landen. Deskundigen zien 

verschillende oorzaken waardoor Nederlandse kinderen slechter en minder zijn gaan lezen. 
 

Lezen heeft veel te maken met je kennis van de wereld, als je niet begrijpt wat je leest, kun je 

je kennis over de wereld ook niet opbouwen. Daarnaast is lezen belangrijk bij het ontwikkelen 

van je woordenschat. Hoe meer kinderen lezen, hoe meer nieuwe woorden ze leren kennen en 

ze begrijpen wat ze lezen. Als kinderen niet zoveel weten over een onderwerp, dan begrijpen 

ze een tekst die ze over dat onderwerp moeten lezen vaak ook minder goed. Daardoor wordt 

er minder nieuwe kennis over het onderwerp opgebouwd. Kortom het is een soort spiraal: als 

je veel kennis hebt, is het makkelijker om teksten te lezen, en wie veel leest, krijgt meer 

kennis (en een grotere woordenschat). 
 

Om de jeugd beter en vaker te laten lezen, is het belangrijk 

dat ze er meer plezier in hebben. Volgens Edith Hooge, 

voorzitter van de Onderwijsraad, die vorig jaar met de Raad 

voor Cultuur het advies ‘Lees!: een oproep tot een 

leesoffensief’ uitbracht, is ‘diep lezen’ daarvoor belangrijk. 

In NRC legt ze uit: “Diep lezen is je concentreren, je 

geheugen trainen, verbanden leggen, de verbeelding 

prikkelen. Het is de sleutel voor alles: goed kunnen leren op 

school, zelfstandig functioneren in de samenleving.” 

Daarom hebben we bij ons op school dagelijks aandacht 

voor lezen, technisch lezen om de vaardigheid onder de 

knie te krijgen, stillezen van boeken in de klas en voorlezen door de leerkrachten. Wij hebben 

op school een eigen boekenhuisje, waar boeken uit geleend mogen worden en neergelegd om 

uit zwerven te gaan. Mocht u boeken hebben voor het  Kinderzwerfboekenhuisje, zou dat heel 

fijn zijn. Ze mogen in het huisje gezet worden of afgegeven aan juf Leontine (groep 4). 

 

Vanuit de ouders: gebedsgroep 

Nu het schooljaar is begonnen, is onze gebedsgroep weer samengekomen. Eens in de maand 

(elke 3e vrijdag) komen we als ouders samen om te bidden voor de school. Dat houdt in dat 

we bidden voor de leerkrachten, om kracht tijdens hun werk, juist in deze tijd. We bidden voor 

de kinderen dat ze mogen ontdekken wie ze zijn en dat ze gezien worden. Wij bidden voor de 

gezinnen, want soms kan de opvoeding zwaar zijn. 

Ook bidden we voor gerichte gebedspunten die binnenkomen via de brievenbus of via 

mail/whatsapp. Uiteraard houden we deze informatie vertrouwelijk. 

We zijn op zoek naar mensen die het, net als wij, fijn vinden om te bidden en aan willen 

sluiten bij de groep. Doe je mee? 

Je kunt één van ons aanschieten: Suzan de Oude (groep 4) Leonie Kooistra (groep 5 en 7) 

Jaela Bos (groep 3 en 6) en Corine Havelaar (groep 1/2b, 5 en 6) 

 

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  
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Wie wat wanneer? 

● Maandag 19 t/m 23 oktober is er herfstvakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 6 november. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 4 november. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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