
  

 

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

En zo zijn we weer volop in de decemberfestiviteiten beland! 

Het is heerlijk werken op school. Wat een rust zo zonder ouders… 

Dat is natuurlijk een flauw grapje. Want we missen u echt wel. Het was een vreemde 

aankomst van de Sint vrijdagochtend….zonder u, zonder een zingende kindermenigte…zonder 

Pieten.  

Het goede nieuws is: hij kwam wel! In opperbeste stemming, in alle rust voor alle kinderen. 

Met dank aan de hulp-ouders op afstand en aan de Sintcommissie in het team!  
We schakelen nu langzaam over richting de kerst. Anders dan andere jaren dit jaar geen 

viering in de kerk, wat we enorm betreuren. Maar ook hierbij zijn onze leerkrachten en ouders 

niet voor een gat te vangen, we maken er weer wat moois van, in de school. 

In deze nieuwsbrief nog een keer wat praktische zaken voor u op een rijtje. 

Tenslotte: de MR heeft actief meegedacht over een aantal belangrijke schoolontwikkelingen 

met bijbehorende documenten. Hierbij een compliment aan hen voor deze inzet, zeker in deze 

tijd van het jaar, is wat mij betreft op zijn plaats! 

Nadat Sint en Martijn zijn bedankt voor hun inzet, waren ook de scheidende ouders van de 

OuderCommissie aan de beurt voor een bedankje: Thea, Rik en Carien. Jullie hebben een 

persoonlijke boodschap met presentje thuis bezorgd gekregen, maar ook vanaf deze plek 

namens de hele goegemeenschap: heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan alle festiviteiten 

op school de afgelopen jaren!  

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de verkeersveiligheid aan de Prins Bernardlaan bij het 

halen en brengen. De Gemeente heeft toestemming gegeven aan het bouwbedrijf om een deel 

van de stoep te gebruiken en ons contact met de aannemer en eigenaar verloopt prima. 

U kunt de veiligiheid vergroten als met de auto vanaf de Van Weedestraat komt door daar te 

parkeren en verder te lopen. Komt uw kind met de fiets, zorgt u voor goede verlichting op de 

fiets en laat uw kind lopend oversteken vanaf de Beatrixlaan, bij de hekjes? 

Zo komen we er samen vast uit tijdens deze donkere weken. 

Ik wens u voldoende lichtpuntjes en een goede Adventstijd! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Goed nieuws! Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal 

krijgen. Hij zal Jezus heten en de zoon van de allerhoogste zijn. Met dit bijzondere nieuws gaat 

Maria op bezoek bij haar tante Elisabeth. Jozef weet het allemaal nog niet zo zeker. Maria is 

zwanger, maar ze zijn nog niet getrouwd. Wat moet hij doen? God stuurt een Engel om Jozef 

te vertellen dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Samen gaan ze op weg naar Betlehem en als 

ze daar zijn wordt hij geboren: Jezus. Wat een goed nieuws!  

 

Nieuws uit het team  
Henriette Roosma heeft ons laten weten dat zij na 21 jaar als administratief medewerker op 

onze school nieuwe keuzes wil maken in haar leven. Een spannend besluit! We wensen haar 

daar heel veel geluk mee. En gaan samen op zoek naar een goede vervanger. 
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De vacature staat op onze website: we werven intern en extern 

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

Binnen onze Stichting is het beleid dat we geen ouders of familie van aannemen in deze functie 

vanwege privacy-gevoeligheid. Kent u wellicht een ander die hier interesse in heeft?  

Alle hulp bij de werving is meegenomen. 

We laten u tijdig weten wat de laatste werkdag van Henriette zal zijn. 

 

 

Uit de kinderraad 
Afgelopen kinderraad waren er gasten. Zowel uit de Oudercommissie als juf Agnes van de 

commissie “goede doel”. De ouders hebben de kinderen laten weten dat de oudercommissie 

snapt dat de kinderen veel leuke dingen hebben moeten missen het afgelopen jaar vanwege 

Corona. Ze willen graag samen nadenken: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daar komen 

we op terug. De kinderraad heeft juf Agnes verslag uitgebracht van de keuzes van de kinderen 

ten aanzien van “goede doelen” voor het nieuwe schooljaar. In drie groepen stond Kika 

bovenaan. Daarom kiezen we hier voor dit schooljaar. De kinderraad maakt een presentatie 

over Kika voor in alle groepen.  

In de kinderraad is gesproken over de “krachten” van goede leraren en goede leerlingen. Wat 

verstaan we onder een “goede”...? Met de resultaten hiervan gaat een leerteam verder aan de 

slag. Zo leren we met elkaar, leraren en leerlingen! 

 

 

 

 

Een nieuw goed doel 

Vorig jaar hebben we gekozen voor het goede doel Het Vergeten Kind. 

De opbrengst hiervoor wordt deze week gedoneerd. We bedanken alle ouders die zich hiervoor 

hebben ingezet, in het bijzonder Marleen van de organisatie voor de samenwerking! 

 

Wie willen we dit schooljaar steunen? Zoals u heeft kunnen lezen hebben alle kinderen van 

groep 5 t/m 8 erover meegedacht. 

 

Onderstaande komt van Milo groep 5 en Julius groep 8: 

“Het goede doel van dit jaar is Kika. Kika betekent kinderkanker. 

Elke 3 dagen sterft er een kind aan kanker, daar kunnen we wat aan doen! 

Ze gebruiken het geld voor onderzoek naar medicijnen en geen bijwerkingen van het medicijn 

en hoe ze de behandeling behandelen. Zo verhoogt de genezingskans met 75%.  

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. 

Vorig jaar hadden we € 498,10 voor het Vergeten kind misschien kunnen we dit jaar €500,- 

ophalen. Dus dit kunnen we doen.” 

 

 

Kerststukjes 
Ook dit jaar willen wij met de klassen weer kerststukjes maken. Deze gezellige activiteit vindt 

doorgaans plaats op de laatste woensdagochtend voor de kerstvakantie, mede onder 

begeleiding van ouders. Helaas is dit laatste voor nu niet mogelijk. Om het e.e.a toch goed te 

kunnen organiseren hebben we ervoor gekozen om de groepen 1 t/m 4 op een ander 
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tijdstip de kerststukjes te laten maken. Nadere informatie ontvangt u nog via een 

Parro-bericht van de leerkracht van uw kind. 

De groepen 5 t/m 8 maken de kerststukjes op woensdagochtend 17 december a.s. 

Voor het maken van een kerststukje zien we graag dat uw kind zelf enkele spullen van 

huis meeneemt. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind het volgende meeneemt? Veel dank alvast. 

● een bakje, om het kerststukje in te maken; 

● oase/steekschuim (graag al nat en in het bakje);  

● een mesje, om puntjes te maken aan de in te steken kersttakjes (graag ingepakt en veilig 

mee naar school geven!); 

● eventueel een smalle kaars voor in het stukje; 

● kleine versieringen voor in het stukje; 

● kerstgroen (al in kleine stukjes geknipt). 

  

Kerstviering 2020 
Nog even ter herinnering: donderdagmiddag 17 december is er een gezellige lunch voor de 

kinderen 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.  

● Ook de BSO’s hebben een aanbod gedaan voor extra opvang. Wilt u zelf zorgdragen voor 

de keuze en dit goed communiceren met BSO of school 

 

Gevraagd: kindermatrasje 
Is er een gezin waar de kinderen uit hun bed zijn gegroeid? 

We zijn op zoek naar een peuter- of kleutermatrasje! 

 

Medezeggenschapsraad 
Vorige week was er weer MR. Het was een volle agenda!  

We hebben gesproken over de actuele coronasituatie, duurzaamheid, de schoolresultaten, de 

nieuwe methode voor technisch lezen in groep 4 en 5, het schoolondersteuningsplan (SOP), 

het schooljaarplan, het sociaal veiligheidsplan, de verkeersveiligheid i.v.m. de woningbouw 

voor de school en de groepsgrootte.  

 

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? 

● Woensdag 16 december: gebedsgroep 

● 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 

● Dinsdag 5 januari: hoofdluiscontrole 

 

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

woensdag 16 december. Met vriendelijke groet, het team van de Da Costaschool 
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