
  

 

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

Hier voor u weer een nieuwsbrief met enkele actuele nieuwtjes over de schoolorganisatie in 

deze tijd van het jaar. U heeft ook deze week weer gemerkt, hoe we trachten goed met u in 

contact te blijven over de ontwikkeling van uw kind. Dat dit soms technisch haken en ogen 

heeft en soms verrassend goed gaat! Leerkrachten hebben mooie gesprekken met kinderen en 

ouders gevoerd via het scherm. In enkele gevallen wilde het inloggen maar niet lukken en is 

de telefoon gepakt.  

Qua ziekte en quarantaine kunnen we stellen dat het gelukkig relatief rustig is. Een enkele 

ouder en leerkracht is nog in afwachting van een testresultaat, maar deze zijn op een hand te 

tellen. Veel sterkte voor diegenen! Fijn als u over gezondheidspuzzels in contact met ons blijft. 

U weet, we ventileren extra goed en soms is het best fris in de klassen. Houdt u rekening 

hiermee met de kleding van de kinderen? 

In deze nieuwsbrief meer over de organisatie met Sint en kerst… corona-proof. 

Voor de kinderen is het heel spannend dat het Pietenhuis zo dichtbij is en dat Sinterklaas nu 

ook bij ons post bezorgt! 

Tijdens de studieochtend woensdag aanstaande gaat het team samen het kalenderjaar 

evalueren en vooruitblikken naar komend jaar qua schoolontwikkeling. 

De MR is bij deze onderwerpen actief betrokken. Ook gaan we binnenkort samen bespreken 

hoe we in januari een aantal kinderen extra willen gaan ondersteunen door middel van extra 

lestijd vanuit subsidiegelden die we in verband met corona hebben ontvangen. Mochten we 

daarbij denken aan uw kind, dan hoort u dit via intern begeleider en leerkracht. 

Ik wens u alvast een fijne Sinterklaastijd en voor nu een goed weekend 

Annemiek van Benthem 
 

Kind op maandag 
Vriend of vijand? 

Ze zijn in het beloofde land! Eindelijk. Jozua komt op een gegeven moment een man met een 

zwaard tegen. 'Hoor je bij ons of ben je de vijand?' vraagt hij. De man vertelt dat hij de 

aanvoerder is van het leger van de Heer. Gelukkig, het is een vriend! 
 

We pakken een week later de draad weer op bij de profeet Jesaja. Het is een donkere tijd voor 

het volk. God spreekt en Jesaja profeteert over het feit dat er een tijd van licht zal komen. "Er 

wordt een kind geboren dat Wonderbare Raadsman en Sterke God genoemd wordt. Hij zal 

komen uit de familie van David en Hij zal vrede brengen." Dat beloofd wat! God zal een 

vredestichter brengen, een vriend, een redder. Vol verwachting kijken ze ernaar uit, maar 

zullen ze hem herkennen? Zullen ze hem behandelen als vriend of juist als vijand? 

 

Geboren 
Thijmen in groep 1+2a heeft op 26 oktober een broertje en een zusje gekregen! Ze heten 

Boris en Florine. De hele familie van harte gefeliciteerd!  

En ouders die op het punt van bevallen staan… veel sterkte gewenst! 
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Vervangingen  
Juf Anouk is met zwangerschapsverlof. Juf Petra B. vervangt de groep en juf Marit en Frieda 

vervangen haar coördinatietaken. Juf Eva is nog aan het studeren en daarom vervangt juf Ria 

de komende woensdagen tot de kerst in groep 3. 

 

Woensdag 25 november 
Deze dag zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studieochtend. 

 

Brief ouderbijdrage 
Vandaag zijn de brieven van de Oudercommissie meegegeven waarin gevraagd wordt om de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken. De Oudercommissie organiseert hiervan in 

samenwerking met de school tal van activiteiten zoals onder andere het sinterklaas en 

kerstfeest. Het bedrag is door het bestuur van PCBO Baarn Soest vastgesteld op 50 euro per 

kind en u kunt dit overmaken naar NL54 INGB 000 770 7832 t.n.v. Oudercommissie Da 

Costaschool onder vermelding van de voor- en achterna(a)m(en) en de groep(en) van uw 

kind(eren). 

 

Belangrijke post over 4 december…. 
Vandaag kregen we hele belangrijke post op school. Juf Annemiek vond vanochtend in de 

brievenbus voor elke groep een brief. Dat was wel heel bijzonder! De brieven werden direct 

uitgedeeld en voorgelezen in de klas.  

Het bleek te gaan om een brief van Sinterklaas. Hij komt dit jaar zonder pieten, maar hij heeft 

wel hulp nodig als hij bij ons op bezoek komt. Daarom is de Sint op zoek naar een paar 

hulppieten. We gaan hier op school over werken.  

Daarnaast laat de Sint ons in de brief weten dat hij lopend naar school zal komen, omdat het 

pietenhuis dit jaar ontzettend dichtbij school is.  
 

We willen graag aan alle ouders vragen om op vrijdag 4 december de kinderen op tijd op 

school te brengen. Er is geen centrale aankomst van Sinterklaas, dus we vragen u de kinderen 

net als anders de school in te laten gaan.  

We maken er een fijn en corona-proof Sinterklaasfeest van samen! 

Namens de Sintcommissie, Eva en Sabine 

 

Kerstviering 2020 
Zoals zoveel loopt ook de kerstviering dit jaar anders. Gepland stond een feestelijke viering in 

de kerk met de ouders erbij. Dat zit er helaas niet in dit jaar.  

In plaats daarvan vieren we dit jaar Kerst op school op donderdag 17 december. Tussen de 

middag is er een gezellige lunch met de eigen leerkracht in de groep. Aansluitend hebben de 

kinderen in de eigen klas een viering waarbij we stil staan bij de geboorte van Jezus en de 

betekenis daarvan in ons leven nu.  

Wat voor u belangrijk is om te weten: 

● De kinderen hoeven alleen maar eten en drinken mee te nemen voor de kleine pauze 

(10-uurtje). Voor de lunch wordt gezorgd. 

● Op deze donderdag is er een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school 

overblijven en dat we ‘s middags om 14.00 uur uit zijn. Wanneer het voor u echt niet 

haalbaar is om uw kind die dag eerder van school op te halen, kunt u een bericht via Parro 

sturen naar Annemiek, met als titel opvang 17-12. In overleg met haar is opvang binnen 

school tot 15.15 uur dan een mogelijkheid.  

Met vriendelijke groet van de kerstcommissie, 

Agnes, Marit, Jan en Sandra   
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Uit de kinderraad 

De nieuwe kinderraad oefent met de rollen van voorzitter en notulist. 

De kinderen hebben het filmpje bekeken over het vorig jaar gemaakte schoolplan  

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

actiepunten voor dit schooljaar. In de groepen 5 tot en met 8 voeren ze gesprekken met de 

kinderen en leerkracht hierover. Onder andere bespreken zij: wanneer vinden we een 

leerkracht een goede leerkracht? Wat moet deze allemaal kunnen? En wanneer vinden we een 

leerling een goede leerling? Wat doet de leerling dan? Wat kunnen we er samen van leren als 

we deze ‘krachten’ gaan bundelen en schoolbreed laten zien? Ook kiest de kinderraad volgende 

week een nieuw goed doel voor dit schooljaar, in samenspraak met de groepen. 

Wordt vervolgd.. 

 

Medezeggenschapsraad 
De MR zal maandag vergaderen over o.a. de schoolresultaten gemeten in juli jl., het 

jaarverslag 2020, het SchoolOnderSteuningsPlan i.s.m. SWV De Eem en de begroting voor 

2021. 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 23 november: online MR-vergadering 

● Woensdag 25 november: teamdag - alle kinderen vrij 

● Vrijdag 4 december: sinterklaasfeest 

● Donderdag 17 december: kerstfeest op school 

● Donderdag 17 december: continurooster - alle kinderen om 14.00 uur vrij 

● Vrijdag 18 december: groep 5 t/m 8 - ‘s middags vrij 

● Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: kerstvakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. maandag 7 december. Kopij inleveren kan tot 

uiterlijk donderdag 3 december. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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