
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 18 september 2020  

 

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

We zijn weer lekker op stoom aan het komen. Niet letterlijk, want we letten natuurlijk 

bijzonder goed op de ventilatie. En laat ik eerlijk zijn… het is elke ochtend spannend in 

hoeverre kinderen, ouders, leerkrachten weer gezond hun bed uitkomen. In dit Schoolbord 

leest u nog wat specifieker aan welke richtlijnen we ons houden, in samenwerking met GGD en 

bestuur.  

De eerste onderwijsweken stonden in het teken van ‘de gouden weken’. 
Goud, omdat een goed begin immers het halve werk is qua groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. De kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en routines.  

Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren.  

Daar heb je de rest van het jaar plezier van! Leuk als u uw kind vraagt naar de omgangsregels 

die de groep met de leerkracht hebben bedacht en u zich afvraagt: kunnen we daar thuis ook 

wat mee? En wat wordt er al veel geleerd! Bij de jongsten al spelend en werkend over 

‘beroepen’, groep 3 is druk aan het lezen en in de oudere groepen zien we ze rekenen, 

schrijven, spellen en het eerste thema in Blink verkennen en bedenken wat zij willen gaan 

onderzoeken en uitdiepen. De lessen muziek zijn gestart met juf Cathrine; wist u dat we 

nieuwe instrumenten hebben, waaronder ook hele coole trommels? De lessen wetenschap, 

natuur en techniek zijn gestart met meester Rik (groep 5, 6 en 7). Daar wordt druk onderzocht 

hoe een robotje werkt, worden er voerbakjes voor dieren ontworpen, of wordt vergeleken 

welke ballon het hoogste kan en waarom… 

En de kinderen groep 8 zijn de grootste bofferds… op de fiets naar het kamp bij het 

Henschotermeer met dit weer! We waren er gisteravond op de Bonte avond; wat een fijne 

sfeer en wat een plezier hebben ze samen! Ze zullen moe maar voldaan thuiskomen 

vanmiddag. Ouders die dit mede hebben mogelijk gemaakt: superbedankt! 

Volgende week is er MR vergadering. Samen met de ouders in de MR en met het team komen 

we terug op de vragen die er bij u en bij ons leven om de komende tijd zo goed mogelijk 

samen het hoofd te blijven bieden qua Corona-maatregelen. U hoort dan meer van ons! 

Fijn weekend voor nu, vriendelijke groet 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Stap voor stap... 

God heeft de Israëlieten bevrijdt uit Egypte. Maar daarmee zijn ze nog lang niet: keer op keer 

dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten 

en water.... Steeds opnieuw wordt hun vertrouwen op de Heer getest, steeds opnieuw merken 

ze dat Hij het is die het onmogelijke mogelijk maakt, dat Hij hen verder helpt. Het blijft een 

lastige taak voor Mozes: leiding geven aan het volk. Gelukkig is hij niet alleen, want God helpt. 

Ook stelt Mozes mensen aan die hem weer kunnen helpen, zodat niet alles op zijn schouders 

terecht komt. In de woestijn lopen ze verder, in deze moeilijke tijd leert het volk God kennen. 

God laat zich kennen en geeft bijvoorbeeld de tien geboden, de tien leefregels voor onderweg. 

Niet om het volk dwars te zitten, maar om ze te helpen en zo telkens een stapje verder te 

brengen. 
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Werkwijze bij klachten en verzuim 
Bijna dagelijks hebben we wel een specifieke vraag...wat kan of moet ik doen..? 

Al onze afspraken en protocollen op school baseren wij op de richtlijnen van het RIVM.  

Op de website van de PO-raad vindt u de specieke protocollen voor het basisonderwijs.  

In het kort: 
 

Wanneer blijf je thuis? 

● Als het kind klachten heeft: Het kind blijft thuis wanneer er klachten zijn die op COVID-19 

kunnen duiden: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies 

van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Ervaart het vaker deze 

klachten vanuit hooikoorts of astma, lees dan aandachtig de specifieke informatie hierover 

op de site van het RIVM. Alleen voor de jongsten in groep 1 en 2 kan een uitzondering 

worden gemaakt: fijn als u dat vooraf met ons overlegt. 

● Als anderen in het gezin klachten hebben: Alleen als iemand uit het gezin verhoging, koorts 

en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het hele gezin thuis. Bij bijvoorbeeld een 

verkoudheid hoeven andere gezinsleden niet thuis te blijven. Als een gezinslid positief test 

op COVID-19, geldt er ook een quarantaineplicht voor het hele gezin. Als een gezinslid 

positief is getest, stellen wij het op prijs dat u dit (vertrouwelijk) meldt bij de schoolleiding. 
 

Wat verwachten we van elkaar als het kind thuis moet blijven? 

● Bij afwezigheid van een enkele dag geven we geen werk mee naar huis. Ook niet als een 

leerkracht slechts even afwezig is en er geen invaller beschikbaar is.  

● Als een kind echter langer dan enkele dagen thuis blijft, dan zorgt de leerkracht voor het 

schoolwerk dat gedurende die week op school wordt gedaan.  

● Mocht blijken dat we structureel met langere afwezigheid te maken krijgen, dan zullen we 

weer een passende werkwijze toepassen, door werk mee te geven en online te gaan 

werken. U  kunt zich hier eventueel op voorbereiden door bijvoorbeeld een extra laptop of 

chromebook aan te schaffen. 
 

Wanneer mag je weer naar school? 

● Negatieve testuitslag: Bleef het kind thuis omdat een gezinslid koorts had en er getest is? 

Als hij/zij een negatieve testuitslag krijgt, kan het weer naar school. 

● 24 uur klachtenvrij: Als de klachten echt over zijn, kun je weer naar school. 

 

Helaas 
Gaat het schoolvoetbaltoernooi niet door en zijn ook de externe excursies afgelast waarbij we 

onder andere afhankelijk zijn van vervoer van ouders. Een aantal organisaties spant zich er 

voor in om bij ons op school een aangepast programma te verzorgen. 

 

Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen... 
Dit webinar, georganiseerd door het samenwerkingverband dat ons als school ondersteunt is 

voor u gratis toegankelijk. De spreker is Marcel van Herpen. Zijn introductie luidt als volgt: 

“Wat we op dit moment meemaken, voelen we al en weten we eigenlijk nog niet. We weten 

niet precies wat er gebeurt, wanneer het verandert en wat de gevolgen zullen zijn. Daar 

worden we ons door de dagelijkse berichtgeving collectief bewust van. Maar dat geldt voor elk 

leven, altijd en overal. Ook bij het gedrag van kinderen is dat zo, wat wil het kind jou vertellen 

met het gedrag dat hij laat zien. Niemand weet wat het leven nog in petto heeft en waar dat 

toe zal leiden. Voor een goed vervolg zullen opvoeding en onderwijs in deze periode twee 

fenomenen in het collectief geheugen moeten prenten: onzekerheid is het uitgangspunt van 

het leven en alles en iedereen is met elkaar verbonden!” 

Dus  ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ is een thema dat blijft 

staan. 
 

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten op 5 

oktober om 19.30 uur via onderstaande link. 

https://us02web.zoom.us/j/88308574549?pwd=OXFOVHBNRHNSMk43eXExQTR3Nz

lSUT09  (Dit is het password: 682191) 
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Vervangingen  
De lesdagen van Juf Anouk in groep 1+2b zullen tijdelijk worden vervangen door juf Ria.  

We hopen zo snel mogelijk te kunnen laten weten wie de structurele vervanging op zich gaat 

nemen. Juf Anouk is zwanger en zal op school blijven werken tot haar verlof ingaat, maar zij 

gaat in navolging van de richtlijnen afstand houden van de kinderen, dus zal zij niet in haar 

eigen groep werken. 

 
8 oktober alle kinderen vrij 
Deze donderdag heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 

Medezeggenschapsraad 
De MR vergadert op 28 september. Heeft u als ouder vragen 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? 

● Woensdag 23 september: groep 7 - start kinderpostzegels 

● Maandag 28 september: MR-vergadering 

● Woensdag 30 september: start Kinderboekenweek 

● Donderdag 8 oktober: teamdag - alle kinderen vrij 

● Woensdag 14 oktober: Streetwise 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 2 oktober. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 30 september. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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