
  

 

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

Fijn dat het qua Covid-19 besmettingen wat rustiger is geworden. Ik houd u zowel via deze 

nieuwsbrief als via Parro op de hoogte van veranderingen. Sinds het begin van de week zijn we 

stabiel; hoe fijn is dat? We blijven nog voorzichtig en nemen alle bedachte voorzorgs- 

maatregelen goed in acht. Voor ons is het belangrijk dat u goed met ons afstemt over uw 

situatie; alleen zo hebben we samen een reëel beeld van de situatie qua leerling- en 

gezinspopulatie. Dank daarvoor!  

Zo’n tweemaal per week vertel ik aan adspirant-nieuwe ouders over (de ontwikkelingen) op 

onze school. Vandaag realiseerde ik me opnieuw hoe trots ik ben op ons team: op de 

pedagogisch-didactische werkwijze, de samenwerking en het leren met elkaar, het uitproberen 

van nieuwe dingen daarbij en het pas-op-de-plaats maken en elkaar bevragen: doen we nog 

steeds de goede dingen? Het is zo leuk om in de kleutergroepen te zien hoe leerkrachten 

inspelen op de ontwikkeling van uw kind, de eigen creativiteit de ruimte geven en het 

spelenderwijs stimuleren... Het thema ‘restaurant’ (bij de kleuters en groep 3) en ook de 

thema’s binnen Blink (groep 4 t/m 8) geven de kinderen de mogelijkheid tot onderzoekend 

leren. In de hogere groepen zijn kinderen steeds meer mede-eigenaar van hun leerproces. “In 

hoeverre beheers ik het doel al van komend rekenblok? Wat kan ik dan nog leren en wat heb 

ik daar bij nodig? Hoeveel ben ik aan het einde van het blok gegroeid (wat is mijn leerwinst?).” 

Ook zien we in school prachtige voorbeelden van werk waarin kinderen hun eigen creativiteit in 

kwijt kunnen. Maar wat we bovenal belangrijk vinden: hoe is het met het welzijn van uw kind? 

Hoe veilig voelt het zich, in het licht van het afgelopen halfjaar, met Corona? Wat kunnen wij 

hierin betekenen?  
 

In deze tijd van het jaar hebben we met uw kind en met u de eerste voortgangsgesprekken. 

We meten de veiligheid in de groepen, intern begeleiders observeren en spreken de 

leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen en over de leerresultaten.  

We zien als school niet een heel ander beeld na de cito E-toetsen van juli j.l. Maar als we 

doorklikken per kind, zien we op alle niveau’s verrassingen: sommige kinderen zijn ondanks de 

crisisperiode in een vak toch gegroeid, een ander is gedaald. Dat maakt het maatwerk en 

complex voor de leerkracht. We bespreken met elkaar bij welk vak en voor welk kind er 

ondersteuning nodig is en hoe wij deze kunnen bieden. En dat bespreken we ook met u als 

ouder. 
 

Ook evalueren we (met de MR) ons jaarplan, ons SchoolOndersteuningsPlan en maken een 

nieuwe begroting voor 2021. En we praten hierover met de nieuwe kinderraad.  

Langzaam maar zeker rollen we richting het sinterklaas- en kerstfeest. En dat doet dan wel 

een beetje zeer… want op deze momenten zullen we uw aanwezigheid ontzettend missen. 

Ook hebben we moeten besluiten, dat we deze maand geen talentenlabs kunnen doen in de 

vorm die we deden. Dat vinden we niet makkelijk, want juist deze dingen maken de Da 

Costaschool zo eigen! We hebben het ermee te doen. We gaan er mooie feesten van maken, in 

en om de school. Hoe? Dat hoort u de volgende keer van ons, want dit was nu al een heel 

verhaal.. 
 

Voor nu wens ik u een goed weekend, zorg goed voor elkaar en voor uw omgeving! 

Hartelijke groet, 

Annemiek van Benthem 
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Kind op maandag 
Ik blijf bij je! 

Waar de Israëlieten ook naar toe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent waar 

Mozes God kan ontmoeten, offers worden gebracht, waar God bij hen is.  

Mozes is oud geworden en moet afscheid gaan nemen. Hij beklimt de berg Nebo waar hij 

sterft. Een nieuwe leider wordt aangewezen: Jozua. Hij leidt het volk door de Jordaan het 

beloofde land in. Ter herinnering aan de daden van God richten ze een gedenkplek op: twaalf 

stenen, voor elke stam één. Opdat ze niet vergeten dat God bij hen is en dat God bij hen blijft. 

Leiders komen en gaan, tijden veranderen, God de eeuwige blijft altijd dezelfde en gaat verder 

met de mensen. 

Hier praten we over met de kinderen en daarbij maken we de transfer van het Bijbelverhaal 

naar de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Geboren 
Op 25 oktober heeft Raizen (groep 1+2b) een broertje gekregen. Hij heet Shiloh. Onze 

hartelijke felicitaties voor de hele familie! 

 

Nieuwe leerlingen 
In de maand november komen de volgende kinderen nieuw op school: in groep 1+2a Max en 

Ella, in groep 1+2b Milan en Isabeau en in groep 1+2c Florian en Benthe. 

Allemaal van harte welkom op de Da Costaschool! 

 

Verhuisd 

De familie Huizenga (Saar, groep 6) is verhuisd naar de Steenhoffstraat 21 in Soest. We 

wensen hen een fijne nieuwe plek! 

 

Vervangingen  
Komende dinsdag is juf Anouk voor het laatst op school. Zij mag dan gaan genieten van haar 

zwangerschapsverlof. Juf Petra neemt op maandag, dinsdag en vrijdag dan volledig de honeurs 

waar in groep 1+2b. Veel succes Anouk, alle goeds en we kijken uit naar je tweede kindje! 

 

Vanuit bestuur PCBO Baarn Soest 
Onze directeur-bestuurder, Bart Sonnenberg, heeft ons laten weten dat hij per 1 augustus 

2021 met pensioen zal gaan. Als bijlage vindt u een door hem geschreven brief.  

 

Werkwijze kind-oudergesprekken 
Op dinsdag 17 november en donderdag 19 november is er weer de mogelijkheid voor een 

gesprek met de leerkracht. Vanwege de coronamaatregelen zijn de gesprekken via Google 

Meet en niet op school. Op vrijdag 13 november stuurt de leerkracht u een mail met de 

inloggegevens voor het gesprek. De gesprekken zijn zoveel mogelijk op de middag. Vanaf 

groep 3 zien we graag uw kind bij het gesprek.  

U kunt zich vanaf maandag 9 november inschrijven via Parro. Ouders met meerdere kinderen 

op school vanaf 8.00 uur, de anderen aan het eind van de middag.  

 

Adviesgesprekken groep 8 

Op dinsdag 17 november en donderdag 19 november zijn de adviesgesprekken voor groep 8. 

Ook deze gesprekken zijn vanwege de coronamaatregelen via Google Meet. U kunt zich 

inschrijven via Parro: ouders met meerdere kinderen op school vanaf 8.00 uur, de anderen aan 

het eind van de middag.  

Op 13 november stuurt de leerkracht u een e-mail met de inloggegevens voor het gesprek.  

 

Woensdag 25 november: studiedag  
Alle kinderen zijn deze dag vrij. Als team werken we dan samen aan onze schoolontwikkeling. 
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Nieuwe technisch leesmethode 

In een vorig Schoolbord hebben we u al geïnformeerd over onze zoektocht naar een nieuwe 

methode voor technisch lezen voor groep 4 en 5. Wij hebben voor de herfstvakantie twee 

methodes van de uitgeverij Malmberg uitgeprobeerd, Station Zuid en Karakter. Onze keuze is 

uiteindelijk gevallen op Karakter, omdat we hier de meest afwisselende teksten en opdrachten 

zien, waarbij de nadruk steeds ligt op het samen hardop oefenen. Die oefening vinden we heel 

belangrijk. We denken dat we hiermee een degelijke en goede keuze maken voor de komende 

jaren voor het leren lezen van de kinderen in de middenbouw. 

 

Uit de kinderraad 
De nieuwe kinderraad is zich aan het inwerken. Wat doet een voorzitter, wat een secretaris? 

En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen uit jouw groep betrokken zijn bij de voorbereiding van 

een agendapunt? We verzamelen momenteel bespreekpunten voor dit schooljaar. Onder 

andere door nogmaals het filmpje te kijken dat de vorige kinderraad heeft gemaakt met 

Martijn Bink over het schoolplan. Snappen we alles goed? En wat kunnen wij betekenen om 

samen onze doelen te gaan behalen? Kijkt u mee?  

https://www.youtube.com/watch?v=83CeQV7-53I&feature=youtu.be 

 

Van de sintcommissie 
Leerkrachten en ouders in de Sintcommissie zijn bezig met de voorbereidingen, onder andere 

het bedenken van een alternatieve aankomst. In de bovenbouw worden al lootjes getrokken… 

spannend! 

 

Extra schoonmaak 
Dankzij een handvol reacties zijn we voorzien, heel erg bedankt! 

 

Schoolfruit bij de TSO 
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij weer zijn ingeloot voor het EU-fruit. Vanaf volgende 

week kunnen de kinderen bij de TSO weer genieten van al het gezonde lekkers! Erg fijn in 

deze roerige tijd waarin het belangrijk is dat iedereen goed voor zichzelf zorgt. De leverancier 

zorgt er ook nog eens voor dat het niet meer gesneden hoeft te worden en het meteen te eten 

is voor de kinderen. Eet smakelijk allemaal!  

Het bestuur TSO 

 

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? 

● Dinsdag 17 november: groep 1 t/m 7 - online - kind-oudergesprekken 

● Dinsdag 17 november: groep 8 - online- adviesgesprekken 

● Donderdag 19 november: groep 1 t/m 7 - online- kind-oudergesprekken 

● Donderdag 19 november: groep 8 - online - adviesgesprekken 

● Maandag 23 november: online MR-vergadering 

● Woensdag 25 november: teamdag - alle kinderen vrij 

● Vrijdag 4 december: sinterklaasfeest 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 20 november. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk woensdag 18 november. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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