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Nieuwsbrief Da Costaschool 19 februari 2021

Vanuit de directie

Beste ouder(s) en verzorger(s)
Wat is het fijn om de kinderen weer op school te hebben!
De rust is snel weergekeerd. Zowel op straat, op het plein als in het gebouw werkt het in-en
uitlopen in twee groepen prima. We hebben de groep steeds bij elkaar gehouden met in de
pauze alleen buiten een eigen TSO medewerker, heel fijn dat het bestuur van de TSO hier
medewerking aan wil verlenen. Aanvankelijk waren een aantal gezinnen (5) twee weken
geleden in quarantaine maar na negatieve tests waren de kinderen gelukkig snel weer terug op
school. Er zijn geen uitbraken geweest, we zijn “stabiel”!
Laten we hopen dat dit zo blijft. In de vakantie zal er een nieuwe persconferentie zijn.
De dinsdag erna zullen bestuur met directies samen spreken over eventuele nieuwe
beslissingen. Zo is er nu geen muziekles, geen W&T, en we gymen nog niet in de gymzaal.
We hopen samen dat die situatie weer kan gaan veranderen, maar doen dat alleen als het als
veilig wordt gezien.
In deze nieuwsbrief wat meer achtergrond en uitleg over onze werkwijze na de vakantie met
gesprekken, toetsing en straks het rapport.
Ik wens u een hele goede week toe met de kinderen en tot maandag 1 maart!
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Heb je vijanden lief
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Zelfs slechte mensen zijn goed voor hun vrienden, dat is niet bijzonder. Aardig doen tegen
iemand die vervelend tegen jou doet, dat is de uitdaging die Jezus ons geeft.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger.
Die man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die
naar niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus
luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Personeel
Vandaag heeft juf Elisabeth afscheid genomen van haar groepen 1-2 b en 7.
Ze gaat na de voorjaarsvakantie in Eemnes werken: veel succes Elisabeth
en we gaan je missen!

Na de vakantie start in 1-2 b juf Daphne. In groep 7 vervangt juf Viviane
tot per 1 april juf Anne onze ploeg komt versterken. Welkom allebei!
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Kinderen
We nemen ook afscheid van Xander uit groep 1-2 C en Sara uit groep 3; beiden gaan ze naar
een andere school in andere woonplaats. Veel succes allebei!!

Kind-oudergesprek
In de week na de vakantie zijn er kind-oudergesprekken in groep 1 t/m 7.
Heeft u ingeschreven via Parro? U ontvangt vandaag een inlogcode voor het gesprek.
Vanaf groep 3 zien we graag dat u het met uw kind voorbereidt en dat jullie beiden aanwezig
zijn, om het gesprek ook echt gezamenlijk te voeren.

Nieuws vanuit de onderwijsinspectie
Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van
de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar
2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. Het gaat dan om de resultaten van onder meer
de eindtoets. De beperkingen vanwege het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten.
Omdat scholen en besturen deze beperkingen voor een deel niet kunnen beïnvloeden, tellen de
resultaten nu niet mee in de oordelen. Toch blijft de inspectie de onderwijsresultaten ook
komend schooljaar nauwgezet volgen. Het gaat er dan om dat risico’s tijdig worden
gesignaleerd.

Toetsen
In onze groepen worden op dit moment selectief methode-toetsen gebruikt om te checken of
onze inschatting van het niveau klopt en wat de nieuwe begin situatie voor het onderwijs / vak
moet zijn.
De weken na de voorjaarsvakantie nemen we de niet-methodetoetsen o.a. citotoetsen af.
We toetsen hier op maat per groep en/of per kind. We gebruiken de resultaten van de toetsen
om te kijken waar we staan en wat het startpunt is voor de komende periode. Dit jaar is er een
ruimere tijd gegeven om deze toetsen af te nemen en geven de makers van de toetsen aan
voorzichtig om te gaan met de interpretaties van de resultaten. Doordat we deze toetsen nu
later afnemen zal ook de periode tot de E-toetsen (in juni) korter zijn. Wanneer in alle groepen
de toetsen zijn afgerond, zullen de resultaten van uw kind weer zichtbaar zijn in het
ouderportaal.

Rapport
Op 19 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport mee.  De OC heeft
aangeboden op 19 maart iets extra gezelligs voor alle kinderen te willen doen, leuk!

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
herfstvakantie maandag 18-okt t/m vrijdag 22-okt 2021
kerstvakantie maandag 27-dec t/m vrijdag 7-jan 2022
voorjaarsvakantie maandag 28-feb t/m vrijdag 4-mrt 2022
paasweekend vrijdag 15-apr t/m maandag 18-apr 2022
meivakantie woensdag 27-apr t/m vrijdag 6-mei 2022
Hemelvaartsdagen donderdag 26-mei t/m vrijdag 27-mei 2022
Pinksteren maandag 6-juni 2022
zomervakantie maandag 11-jul t/m vrijdag 19-aug 2022
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Medezeggenschapsraad
We hopen dat er aanmeldingen zijn gedaan op de vacature in het vorige Schoolbord en via
Parro! 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 22 t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie
Woensdag 24 februari: vrijwillige handbalclinic BDC, parkeerterrein sporthal Beukendal, zie
flyer onderaan

Het volgende Schoolbord
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 5 maart 2021. Kopij kunt u inleveren tot
uiterlijk woensdag 4 maart en mailen naar Femke; Administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,

het team van de Da Costaschool
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