
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 4 september 2020  

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) en verzorger(s) 
En zo zijn we weer gestart! De eerste dag nog wat onwennig… Ook ronduit vervelend als u met 

uw kind nieuw bent op school… maar wat zijn ze dapper! Hopelijk bent u ook weer goed 

gestart na de vakantie en kunt u uw werkzaamheden weer oppakken. 

Elke dag went het vroege opstaan en het naar school gaan weer een beetje meer. En we 

vinden het heerlijk om weer een gezellig gevulde school te hebben! 

Natuurlijk letten we goed op. Qua afstand, qua ventilatie…  

Vanuit ons bestuur zijn er nog enkele aanscherpingen gekomen qua beleid. Zo zijn excursies 

naar externe organisaties waarbij oudervervoer nodig is nog niet toegestaan. Het kamp van 

groep 8 kan doorgaan; gelukkig kunnen zij op de fiets en op de kamplocatie is de organisatie 

uitstekend geregeld. We zijn voorzichtig met ouders in de school en maken hierbij zorgvuldige 

keuze’s: wanneer wel, wanneer niet? We doen ons best hierover zo goed mogelijk te 

communiceren. 

De lessen Wetenschap en Techniek zijn vandaag weer gestart voor de groepen 5, 6 en 7. 

Maandag starten de lessen muziek weer voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 7 en de week erop voor 

1, 2, 5, 6 en 8. De lessen voor de groepen 3 tot en met 8 zullen om de week worden gegeven 

en wat langer duren, zodat er meer instrumentaal gewerkt kan gaan worden dit schooljaar. We 

zijn benieuwd!  

In dit Schoolbord vind u korte informatie over de schoolontwikkeling. De informatie vanuit de 

groepen volgt maandag via de website. En u kunt intekenen voor een eerste gesprek. Ik wens 

u met uw kind(eren) een fijne tijd op onze school! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 

“Ik zal er zijn”, zegt God. 

God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes 

ziet allerlei bezwaren, maar God zegt:"Ik ga met je mee". Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee 

naar de farao. De farao wil niet luisteren, daarom komen er tien zware plagen in het land. 

Uiteindelijk laat de farao het volk gaan. En God gaat met hen mee. 
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Nieuwe leerlingen 
Er zijn een heleboel nieuwe leerlingen op school gekomen. We verwelkomen in groep 3 

Suzanne, in groep 4 Lynn, in groep 6 Liselotte en in groep 8 May.  

Deze nieuwe kleuters zijn ook net begonnen: in groep 1+2a: Sophia, Fatih, Sela, Annegien en 

Anna; in groep 1+2b: Nilufer en Lucas; in groep 1+2c: Juliëtte, Mohamed en Noor. Later deze 

maand komen ook nog Tess (groep b) en Björn (groep c). 

Allemaal van harte welkom op de Da Costaschool! 

 

Vervangingen  
Het was fijn om met alle leerkrachten het schooljaar te kunnen starten. 

Toch moesten onze onderwijsassistent Jan en juf Leontine even verstek laten gaan vanwege 

milde klachten en zij werden getest. We wachten nog op de uitslag. Er is vervanging voor 

maandag aanstaande. We gaan ook met ingang van deze week al op zoek naar vervanging 

voor onze zwangere juf Anouk. Advies van het RIVM is om het laatste trimester meer afstand 

te gaan houden. De vacature staat op onze website en die van PCBO. U wordt van harte 

uigenodigd om deze te delen in uw netwerk dat heeft al vaker fijn resultaat opgeleverd! 

https://dacostasoest.nl/school/vacatures/ 

 

 

 

 

 

Schoolontwikkeling 2020-2021 
Dit schooljaar geen start met een plenaire presentatie voor u als ouders over de 

schoolontwikkeling. Hier een korte samenvatting voor u. 

We werken als team aan maximale nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de kinderen. Wat 

weet en kan het al en wat wordt de volgende stap in het leerproces? Meestal vertelt het kind 

wat het heeft gedaan. Maar wat heeft het geleerd en wat wil het leren? Hoe bespreekt de 

leerkracht dit met uw kind en hoe rapporteren we hierover? 

Spelend, onderzoekend en samen leren helpt in onze visie de betrokkenheid van kinderen te 

vergroten. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de zaakvakmethode Blink. Kinderen leren 
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hier vanuit onderzoeksvragen te werken, waarbij zowel kennis als vaardigheden belangrijk 

zijn. 

We stimuleren kinderen het creatief en kritisch denken verder te ontwikkelen en daarbij ICT-, 

informatie- en presentatievaardigheden op te doen.  

Op onze school, maar ook bovenschools met andere scholen in onze stichting, werken we in 

leerteams. Leerkrachten kijken bij elkaar in de groepen en tijdens studiedagen ontwikkelen en 

delen we nieuwe kennis samen.  

 

Informatie over de groep van uw kind 
Vanaf maandag aanstaande kunt op de website (www.dacostasoest.nl) meer informatie vinden 

over de werkwijze in de groep van uw kind. Ook zal de leerkracht gedurende volgende week 

een kort filmpje maken, waarin wat dingen te zien zijn over het reilen en zeilen in de groep. 

Er kan helaas dit jaar geen informatieavond worden gehouden op school voor alle oudees 

tegelijk. Het is fijn als u ervoor zorgt, dat u de inhoud van de presentatie en het filmpje kent 

en erover praat met uw kind voordat u op gesprek komt op school. 

 

Voorbereiding startgesprekken 
Als bijlage bij dit Schoolbord vindt u een vragenlijst. Hierin staan voorbeeldvragen die wij als 

team hebben bedacht. We vinden het belangrijk dat u het gesprek met uw kind voorbereidt 

aan de hand van dit soort vragen, maar we nodigen u uit om zelf ook kritisch mee te denken 

over wat u voor de leerkracht van belang vindt. De leerkracht gebruikt de vragen als 

handreiking voor het gesprek. 

 

Startgesprekken 
Op donderdag 10 september (gr 1 t/m 8) en maandag 14 september (gr 1 t/m 7) zijn er 

startgesprekken op school. Vanaf groep 3 verwachten we dan het kind met de ouders. De 

gesprekken voor ouders van groep 1 en 2 zijn zonder het kind. 

Het kan zijn dat de leerkracht niet uitkomt met de planning op deze dagen en er een andere 

dag naast kiest. We maken looproutes en u verlaat het lokaal door de nooduitgangen. 

Als u nieuw bent op school, maken we een uitzondering; u mag dan samen komen. 

Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u vanaf vrijdagmiddag 4 september als eerste 

inschrijven voor het gesprek (zodat u aansluitende momenten kunt kiezen). 

Andere opuders kunnen vanaf maandag 7 september inschrijven. De leerkracht nodigt u uit via 

Parro. 

 

Luizencontrole 
Anders dan vorig jaar zien we graag, dat luizencontrole vooral de verantwoordelijkheid is van 

de ouders van een kind en groep. Natuurlijk hopen we dat u thuis regelmatig controleert. 

De leerkracht zal in de groep vragen (via Parro - activiteit) welke twee ouders beschikbaar 

willen zijn na een vakantie om alle kinderen van de groep even na te lopen op luizen of neten. 

De controle vindt zoveel mogelijk in of naast de eigen groep zelf plaats. Als luizen of neten 

worden aangetroffen bij een kind, wordt dit binnen de eigen groep anoniem gedeeld en de 

leerkracht meldt het bij de betreffende ouder, zodat het betreffende kind direct thuis kan 

worden behandeld. 

 

Oproep memory-spelen 

Voor het kamp met groep 8 zijn wij op zoek naar een aantal memory-spelen die wij mogen 

houden, ook voor volgende jaren. Heeft iemand nog zo’n spel ongebruikt in de kast liggen? Uw 

kind kan het afgeven in groep 8 bij juf Sandra of juf Marijke. Zij zijn er blij mee! 

 

Nieuwe verkiezing kinderraad 

In de groepen 5 tot en met 8 worden de komende twee weken weer verkiezingen gehouden 

voor de kinderraad 2020-2021. Eens per 6 weken zal er een uurtje worden vergaderd onder 

schooltijd. Vind uw kind het leuk om hier aan mee te doen? En vind u het goed als het een 

uurtje lestijd mist dan? Fijn als u hier samen over spreekt. 
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Kinderpostzegels 
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van deur tot deur gaan om producten van de Kinder- 

postzegelactie te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter-maatregel zal dit uiteraard wel op 

gepaste afstand gebeuren. De leerlingen gaan dit jaar namelijk op pad met een speciaal 

ontworpen verkoopbox. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je hier. 
 

Medezeggenschapsraad 
De MR komt op 28 september weer bij elkaar. 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? 

● Maandag 7 september: op de website informatie over de groep van uw kind 

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

● Maandag 14 september: groep 1 t/m 7 - startgesprekken 

● Woensdag 16 t/m vrijdag 18 september: groep 8 - schoolkamp 

● Woensdag 23 september: groep 7 - start kinderpostzegels 

● Maandag 28 september: MR-vergadering 

● Woensdag 30 september: start Kinderboekenweek 

● Woensdag 30 september: groep 7 en 8 - schoolvoetbaltoernooi 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 18 september. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk woensdag 16 september 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
 

 

 

 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

https://e.kinderpostzegels.nl/1/4/1639/1/BrEg_ijhBTknyoYRsTwjwABK5er3wT68Vuc9x4nKYQAzYvSN2naM_TpxkxO2Ty52
mailto:mr@dacostasoest.nl
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/

