
  

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) 

Dat kwam toch nog even onverwacht; hoewel we natuurlijk toch het hele najaar voorbereid 

waren op de mogelijkheid van een lockdown. Na de persconferentie maandagavond was 

dinsdag de zwaarste dag voor kinderen en team. Want… we hadden zoveel plannetjes: 

kerstvieringen, kerstknutsels, een kerstlunch. Maar we zijn op de Da Costa niet voor één gat te 

vangen; we sloegen de handen ineen, maakten er ‘s middags een gezellige middag van en met 

volle tassen togen de kinderen huiswaarts.  

En nu is de school stil. Leerkrachten bereiden zich voor op het afstandsonderwijs, we maken 

opvangschema’s en hebben weer veel chromebooks uitgeleend aan diegenen die het ‘t hardst 

nodig hebben. Gisteren en vandaag zijn er vier kinderen op school, onder begeleiding van 

gisteren juf Marit, vandaag juf Inkie. Na de vakantie rouleren de onderbouwleerkrachten, 

zodat de anderen er alle ochtenden voor de kinderen uit andere groepen kunnen zijn. 

Vanaf maandag 4 januari 

- hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 dagelijks een werkochtend met de leerstof die 

de leerkracht communiceert; 

- is er dagelijks voor hen een vast Google Meetmoment; 

- voor de groepen 1 en 2 is dat een paar momenten in de week; 

- is de leerkracht tijdens de ochtenden bereikbaar via Parro; 

- is via ICT@dacostasoest.nl een helpdeskfunctie voor technische problemen of chromebooks; 

- is er noodopvang voor ouders met vitale beroepen op de gebruikelijke schooltijden. 

En dan wachten we samen af hoe lang de lockdown daadwerkelijk gaat duren. Natuurlijk 

hopen we zo kort mogelijk, maar realiseren ons dat gezondheid en veiligheid voor een ieder op 

nummer één staat. 

Vanaf deze plaats wens ik een ieder fijne feestdagen en een rustige en zo gezellige mogelijke 

kerstvakantie toe en alvast een gezond en goed 2021. We hopen u gauw weer op school te 

kunnen ontvangen! 

Annemiek van Benthem 

 

Kerstwens: het vredeslicht 
 

In Bethlehem geboren 

   een vlammetje eenzaam en klein. 

wil Zijn boodschap laten horen; 

het wil in alle harten zijn. 

Door een kind ontstoken, meegenomen, 

zo gaat het licht op reis. 

In vele landen aangekomen, 

niet gehinderd door sneeuw of ijs. 

Kom dit vlammetje halen, 

kijk rustig naar het heldere licht. 

Het spreekt allerlei talen en 

brandt warm voor ‘t volgend bericht: 

Vrede op aarde voor alle mensen 

is wat wij willen, dat maakt ons blij. 

Hoe meer wij aan vrede denken, deze wensen 

des te sneller komt vrede vast dichterbij.  
 

naar Veronique Schlangen 
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Vanuit de OC 
Ouders uit de OuderCommissie waren voornemens om voor alle kinderen een kerstlunch te 

organiseren op donderdag 17 december. Die kon nog net op tijd worden afgeblazen; wat 

jammer dat het niet door kon gaan. Daarvoor in de plaats kregen alle kinderen een 

kerstballetje van chocola en een enkel kind met allergie een mini-zuurstokje. 

Bedankt namens de kinderen! 

  

 

 

Kika inzameling 
De kinderraad heeft in de groepen 3 t/m 8 verteld over Kika. Maar geld inzamelen is nog niet 

gelukt. We gaan voor een herkansing! 

 

Vacature administratief medewerker 
De reactietermijn voor deze vacature is verlengd tot 8 januari. Helpt u mee door deze te 

delen? Graag ook via linkedin? 

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

 

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? 

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

● Maandag 4 januari: start afstandsonderwijs 

● Dinsdag 19 januari: kind-oudergesprekken (op uitnodiging, online) 

● Vrijdag 22 januari: Gebedsgroep 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op vrijdag 8 januari. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 6 januari. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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