
  

 

Vanuit team, mr en schoolleiding 
  

Beste ouder(s) en verzorger(s) 

Hierbij ontvangt u van ons een extra nieuwsbrief over het openen van de school aanstaande 

maandag 8 februari. We hebben hier samen, als team, met het bestuur, met de MR-leden heel 

goed over nagedacht en hopen dat we zo volledig mogelijk zijn. 

We hebben veel respect voor de wijze waarop u vanuit huis uw kinderen en het onderwijs 

heeft ondersteund. Dat was een pittige klus, daar zijn wij ons zeker van bewust en ook u zult 

gemengde gevoelens hebben bij dit nieuwe besluit. 

Enerzijds is het fijn dat de kinderen weer naar school mogen, anderzijds brengt deze nieuwe 

situatie weer nieuwe onzekerheden met zich mee, ook voor u. 

Er zijn de laatste dagen nog elke dag diverse overleggen geweest, met o.a. PO-raad, 

Gemeente, en de kinderopvang. Gisteravond kwam het laatste protocol binnen en vandaag 

wachten we nog op een brief vanuit ons schoolbestuur. 

Het is nog steeds crisis is, er zijn veel beperkingen, er is een avondklok en er wordt van ons 

gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Wij vinden het zelf erg spannend en voelen ons 

kwetsbaar. Aan de andere kant vinden we het ook fijn om de kinderen weer op school te zien. 

We staan nu samen voor de taak het onderwijs zo veilig, verantwoord en uitvoerbaar mogelijk 

vorm te geven. Voor uw kind(eren), voor onszelf en voor u. 

Hieronder geven wij aan hoe we de heropening gaan vormgeven. 

En of we nog niet genoeg calamiteiten hebben: het wordt extreem weer..dus een dubbele 

uitdaging voor ons allemaal en hopelijk dit weekend en maandag al veel sneeuwplezier 

gewenst! Pas goed op elkaar, en we kijken er naar uit de kinderen weer te zien (en een 

glimpje van u) dinsdag aanstaande. 

Namens het team 

Annemiek van Benthem 

 

 

Kind op maandag 
Niet alleen woorden, maar ook daden. 

Zes dagen mag je werken, de zevende dag is een rustdag, een dag voor God. Zo is het goed 

geregeld, al eeuwenlang. Jezus vraagt: Mag je een leven redden op de rustdag? Mag je goed 

doen op de zevende dag en iemand helpen? 

Jezus kiest 12 leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, die helpen het goede 

nieuws van Gods Koninkrijk bekend te maken aan heel de wereld. En wat is dat nieuws? 

Ik noem een voorbeeld: Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, dat is niet moeilijk, dat 

doet iedereen, maar probeer zelfs je vijanden lief te hebben. 

Op een dag komt er een Romeinse centurio bij Jezus, dat is een hoofdman van het Romeinse 

leger en een vijand. De man is gewend dat er goed naar hem geluisterd wordt, als hij iets zegt 

dan doen zijn soldaten dat. Zijn knecht is ziek en niemand kan hem helpen. Hoewel, hij gaat 

naar Jezus wat hij, de Romeinse man, weet dat Jezus hem kan helpen. 

Zo spreekt Jezus niet alleen over Gods nieuwe wereld, Hij laat het ook zien door wat Hij doet. 
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Nieuwe leerlingen 
In de maand februari beginnen twee nieuwe leerlingen op de Da Costaschool: Emely in groep 

1+2b en Lars in groep 1+2c. Allebei van harte welkom op onze school!  

 

Personeel 
Even voorstellen: Femke 

Afgelopen week ben ik gestart als opvolger van Henriette. Ik heb jarenlang met veel plezier in 

de zorg gewerkt. In combinatie met drie jonge kinderen en gebroken nachten werd me dit 

teveel. Ik ben de afgelopen drie jaren thuis geweest. Nu onze jongste naar school gaat en deze 

baan op mijn pad kwam vond ik dit een mooie uitdaging en goed te combineren met het gezin. 

Ik ben 35 jaar. Houd ervan om te fietsen en wandelen (wie niet in deze tijd…), heerlijk dingen 

met het gezin te doen, ben gek op vogels, vlinders, bloemen ;-) 

Voorlopig zijn mijn werkdagen maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend. Ik kom u vast wel 

tegen op school of aan de telefoon. Tot ziens! 

 

 

Vanuit ons team kunnen we u verder het volgende vertellen. 

Na het overlijden van de vader van juf Agnes is nu ook de vader van juf Sandra overleden.  

En ook de zwager van juf Leontine, heel verdrietig. We danken u voor uw medeleven. 

Juf Ria, onze vaste invaller, is helaas ziek. Ook juf Astrid blijft nog een periode thuis. Juf 

Viviane zal de woensdagen in groep 4 tijdelijk waarnemen. 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Viviane ook 4 weken de taak van juf Elisabeth overnemen in 

groep 7. Voor de periode tot de zomer zijn we erin geslaagd een nieuwe leerkracht te werven. 

Wie zij is vertellen we later, omdat eerst haar huidige school dit nieuws moet verwerken.. 

Juf Petra zal een dag extra gaan werken in groep 1-2 B en ook voor de vijfde dag in deze 

groep hebben we een geschikte kandidaat gevonden over wie we weldra meer vertellen. 

 

Maandag 8 februari: studiedag 
We snappen het ongeduld van u en uw kind, maar zoals eerder gecommuniceerd: deze 

studiedag gaat door. De kinderen zijn dan (ijs)vrij. 

 

Dinsdag 9 februari: weer naar school! 

 

Uitgangspunten bij de heropening van onze school 

 

Leidend bij onze werkwijze zijn: 

● Brieven vanuit ministerie van OCW 

● Het RIVM/GGD-advies en protocol PO Raad 

● Afspraken op bestuursniveau 

● Afspraken op schoolniveau (team, mr, tso) 

 

 

Wat kunt u verwachten? 

- veiligheid, zorgvuldige hygiëne en goede ventilatie (let op: geeft u uw kind warme 

kleding en schoeisel aan vanwege strenge vorst en sneeuw!) 

- zo snel mogelijk weer een vaste structuur voor uw kind 

- uw kind komt weer terug in de eigen groep (geen halve groep), met vaste 

“cohort”groepjes 

- “verkeersstromen” managen we in twee shifts 

- groepen worden niet gemixt, niet bij tso, zo min mogelijk op het schoolplein 

- alle kinderen blijven de komende twee weken over (instemming bestuur TSO) 

- de schooltijd wordt met een half uur verkort (zodat middagpauze met eigen groep met 

eigen TSO medewerker werkbaar is voor kinderen en team (ook bij slecht weer) 

- geen externen in de school om wisselingen in contacten te voorkomen 

- alleen vaste tso-medewerkers en vaste stagiairs 

- meester Jan en juf Agnes hebben afgebakende ondersteuningsgroepjes op afstand  
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- overige externe begeleiding blijft online 

- verdiepings- en verrijkingsklas ook online 

- teamleden blijven zoveel mogelijk in het eigen lokaal, hanteren looproutes en 1,5 meter  

- teamleden dragen een mondkapje in gemeenschappelijke ruimtes 

- van kinderen verwachten we dit niet, maar op eigen verzoek kan dit 

 

 

Begin en eindtijden 

Om voldoende afstand te bewaren bij het brengen en halen van de kinderen zijn de begin- en 

eindtijden aangepast.  

Groep A (kinderen met een achternaam A-L) 

Start 8.15 uur - naar buiten 14.30 uur (woensdag 12.00 uur - groep 1-4 vrijdag 12.00 uur) 

Groep B (kinderen met achternaam M-Z) 

Start 8.30 uur - naar buiten 14.45 uur (woensdag 12.15 uur - groep 1-4 vrijdag 12.15 uur) 

Ouders en kinderen van groep A: de deur gaat open om 8.10 uur   

Ouders en kinderen van groep B: jullie verwachten we om 8.25 uur 

We hanteren de ingangen als volgt:  

plein Spoorstraat 

- de groepen 1 en 2 via de deur bij groep 1-2 c achter het gebouw links 

- de groepen 3 en 4 via de deur links richting 1-2 b en groep 3 

plein Prins Bernardlaan 

- de groepen 5 en 6 via de deur bij de achteringang 

- de groepen 7 en 8 lopen om het gebouw naar de hoofdingang tegenover groep 8 

We zullen de kinderen dinsdag de weg helpen wijzen. 

Kinderen die gebruik maken van noodopvang bij BSO; wij vangen de kinderen de 

tussenliggende tijd op tot 15.15 uur. 

De BSO’s wachten allen op het achterplein. 

 

Ouders in de school 

Ouders zijn helaas gedurende deze periode nog niet welkom in school. 

We zien graag dat u een mondkapje draagt op het schoolplein en dat u alleen komt. 

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen zich verspreiden op het plein aan de Spoorstraat of 

buiten het hek.  

Bent u ouder van een kind in groepen 3 of 4 komt u aan de achterzijde het plein op aan de 

Prins Bernardlaan. Kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 komen alleen en lopend het plein 

op. Fijn als u tijdens de route met uw kind afspreekt vanaf waar het zelfstandig het laatste 

stukje kan, dat scheelt aantallen ouders “bij de poort”.  

 

Overblijven 

De leerkracht eet in de eigen groep gedurende 15 minuten op de lange schooldagen (ma, di, 

do). Aansuitend spelen de kinderen een half uur buiten onder leiding van de TSO medewerker. 

Zo heeft de leerkracht een half uur pauze. 

Groepen 1 - 2 / 3 / 4     is buiten op diverse pleinen van  12.00 - 12.30 uur  

Groepen 5 / 6 / 7 / 8     is buiten op diverse pleinen van  12.30 - 13.00 uur (ook vrijdag) 

Er zijn dagelijks zes medewerkers TSO aanwezig die een vaste groep buiten (of met zeer 

slecht weer binnen) begeleiden. We zijn niet bang voor een spatje regen.  

 

Pedagogisch: aandacht voor de nieuwe beginsituatie, veiligheid bieden! 

Ons uitgangspunt vormt onze pedagogische aanpak. Kinderen gaan weer naar school, maar de 

situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid bij 

kinderen. De pedagogische prioriteit om veiligheid te bieden is groot. We vinden het belangrijk 

dat kinderen en leerkrachten het openen van de school als positief ervaren.  

De rol van de leerkracht is hierbij essentieel.  

Bij alle maatregelen die we treffen hebben zij een voorbeeldrol.  

Kinderen hebben aanvankelijk de ruimte nodig om hun verhaal te kunnen doen over de 

periode waarin de school dicht was. 

• ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt 

• ruimte om weer aan elkaar te wennen, aandacht voor nieuwe groepsvorming 

• kunnen praten over ziekte of verlies van familieleden of goede bekenden 
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Denkt u goed na wat de leerkracht nog echt van uw kind of familie moet weten voor uw kind 

weer start? Belangrijk dat u dit deelt, ook als uw kind het heel spannend vindt om weer terug 

te komen. 

 

Geleende chromebooks: maandag 8 februari retour 

Ouders van kinderen met een geleend chromebook hebben een leenovereenkomst getekend. 

We vragen u deze in te komen leveren op maandag 8 februari bij onze administratie, ingang 

Spoorstraat. 

Begint uw achternaam met A - E: graag van  8.30 - 9.00 uur 

Begint uw achternaam met F - K: graag van  9.00 - 9.30 uur 

Begint uw achternaam met L - S: graag van 16.00 - 16.30 uur 

Begint uw achternaam met T - Z: graag van 16.30 - 17.00 uur 

Als u zelf niet in staat bent te komen mag u een ander vragen in uw plaats te gaan.  

Heeft u een dringende vraag of probleem dan kunt u mailen u naar ICT@dacostasoest.nl 

 

Pauzetijden/spel en buitenspelen 

In de kleine pauze kunnen kinderen even iets eten en drinken. Leerkrachten zullen met de 

kinderen in shifts naar buiten gaan waarbij we groepen kinderen over de pleinen verdelen.  

  

Beleid met betrekking tot zieke of afwezige kinderen 

De leerplichtwet zal gehanteerd worden dus we verwachten alle kinderen, tenzij zij of hun 

huisgenoten ziekteverschijnselen hebben. We stellen het bijzonder op prijs als u ons in het 

geval van verkoudheid of bij twijfel vooraf raadpleegt wat te doen. Andersom, als 

medewerkers een kind met klachten signaleren dan overleggen zij met u, of we bellen u direct 

met het verzoek uw kind te laten ophalen, afhankelijk van de verschijnselen.  

Het testbeleid voor kinderen is in januari 2021 aangepast door de overheid; kinderen kunnen 

getest worden in de reguliere teststraat. Wij kunnen u dringend adviseren hiervan gebruik te 

maken. Na een positief testresultaat moet volgens protocol kind, leerkracht en de hele groep in 

quarantaine. Als de hele groep in quarantaine zit volgt afstandsonderwijs. 

Als ouders andere gewichtige redenen hebben waardoor zij hun kind niet naar school kunnen 

of willen laten gaan nemen zij persoonlijk contact op met de directeur en wordt gezocht naar 

een oplossing.  

Met eventueel zieke of afwezige kinderen wordt het programma van de groep (waar mogelijk) 

gedeeld en kan het kind zoveel mogelijk op afstand het onderwijs volgen. 

Er kan geen apart individueel onderwijs daarnaast worden aangeboden. 

 

Beleid bij ziekteverschijnselen van de leerkracht 

Onze leerkrachten voelen zich best kwetsbaar. Bij milde ziekteverschijnselen van een 

leerkracht, maar niet beschikbaar zijn van een invaller die diens taak kan overnemen, zijn de 

kinderen thuis en blijft de werkwijze van afstandsonderwijs zo goed mogelijk van kracht. Is de 

leerkracht echt ziek en is er geen vervanger, dan kan geen onderwijs worden gegeven. 

  

Onderwijsinhoud en monitoren van de ontwikkeling 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

We monitoren de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en besteden hier extra 

aandacht aan. Deze geeft de leerkrachten belangrijke informatie en op basis hiervan bespreekt 

de leerkracht met de intern begeleider o.a. in hoeverre interventies in de groep belangrijk zijn 

voor het groepsklimaat of in hoeverre er extra begeleiding nodig is. 

 

Vakinhoudelijke ontwikkeling 

Bij de start van onze lessen gaan we weer lekker aan de slag met de basisvakken lezen, 

rekenen, taal / spelling, maar ook met b.v. Blink wereldoriëntatie en creatieve vakken.  

De leerkrachten toetsen met name de beheersing van doelen per vak. De uitkomsten ervan 

zeggen iets over het niveau van het kind per vakgebied en geven de leerkracht informatie voor 

het handelen in de periode erna. We spreken over “een nieuwe beginsituatie”. Elk kind komt 

weer op school onderwijs volgen in een nieuwe beginsituatie. De leerkracht heeft zicht op de 

ontwikkeling van uw kind en zal dit de eerste weken nogmaals checken bij de diverse vakken. 

De leerkracht kiest het moment voor een methodegebonden toets; met cito-toetsen wachten 
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we nog even. Externe activiteiten zullen nog niet plaatsvinden en vaklessen alleen in de eigen 

groep van uw kind. 

 

Contact tussen ouders en leerkracht 

Telefonisch contact of contact via Parro is mogelijk,  

in principe tussen 15.30 en 17.00 uur, of na een andere afspraak met de leerkracht zelf. 

 

Vieren van verjaardagen  

Kinderen die de komende weken jarig worden kunnen in de groep een verpakte traktatie 

uitdelen. Zij kunnen eventueel voor leerkrachten iets in de teamkamer zetten, maar kunnen 

geen klassen rond gaan in deze periode. 

 

Schoolrapport in maart 

In de jaarkalender staat dat de kinderen van groep 3 t/m 8 op 19 februari een rapport mee 

krijgen. Door de periode van thuisonderwijs ontvangen de kinderen het rapport later. Ons 

streven is in de maand maart. De kind-oudergesprekken voor groep 1 ™ 7 die gepland staan 

voor maandag 1 maart en woensdag 3 maart gaan wel door, voor iedereen. U krijgt in de week 

van 15 februari een uitnodiging om in te schrijven via Parro. Gesprekken in de groepen 1-2 b 

en groep 7 zullen in verband met de wisseling van leerkracht (vertrek juf Elisabeth) voor de 

voorjaarsvakantie plaatsvinden. In groep 8 vinden deze gesprekken voor de voorjaarsvakantie 

plaats in verband met het schooladvies. 

 
Medezeggenschapsraad (1) 

De MR heeft deze week in enkele bijeenkomsten intensief meegedacht over de manier waarop 

directie en team, in samenspel met u als ouders, na enkele weken van thuisonderwijs het 

onderwijs op school opnieuw gaan vormgeven de komende periode. U heeft hier in dit 

Schoolbord al veel over kunnen lezen. De MR spreekt hierbij zijn waardering uit voor de inzet 

en flexibiliteit die door de school (in al zijn geledingen) wordt geleverd.  

 

Ook is teruggekeken naar de afgelopen periode en zijn de resultaten van de ouderenquete 

over het thuisonderwijs besproken. Daarnaast is gesproken over toekomstig beleid in 

samenhang met leerlingenaantallen, de verkeersveiligheid, nieuw meubilair, duurzaamheid en 

de op handen zijnde verkiezingen voor een nieuw te werven MR-lid: Matthijs gaat eind dit 

schooljaar de MR verlaten. Zie daarvoor het stukje hieronder! 

 

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, 06-31796117, 

Merel Valk, 06-47783095 en Jaco Havelaar, 06-53360149. De MR is ook via de email te 

bereiken: mr@dacostasoest.nl  

 

 

Medezeggenschapsraad (2), verkiezingen 

Matthijs van den Berg (vader van Daan) heeft zich de afgelopen jaren ingezet als lid en 

voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van de Da Costaschool.  Hij heeft er inmiddels 

meer dan twee termijnen op zitten. Dat betekent dat het tijd is om het stokje over te gaan 

dragen. Daarom schrijven we verkiezingen uit voor een nieuw lid van de oudergeleding van de 

MR. Dit is je kans om mee de denken met het beleid van de school en zo bij te dragen aan de 

kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Lijkt je dit wat en wil  je je kandideren?  Meld 

je dan uiterlijk 19 februari 2021 aan bij Matthijs, op mr@dacostasoest.nl of op 06-31796117. 

Je kunt natuurlijk ook bij Merel Valk of Jaco Havelaar (de andere ouders in de MR), of bij Inkie, 

Marijke of Martijn (de leerkrachten in de MR) terecht. (Marijke zal overigens aan het eind van 

dit schooljaar ook stoppen met haar rol als MR-lid. Binnen het team wordt op dit moment een 

vervanger voor haar gezocht.) De kandidaten zullen zich volgend schoolbord aan u voorstellen. 

Dan volgt ook meer informatie over de verdere procedure. 
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Wie wat wanneer? 
Maandag 8 februari: studiedag - alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 19 februari: groep 5 t/m 8 - ‘s middags vrij 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie 

 

Het volgende Schoolbord 
U kunt kopij inleveren voor een volgend Schoolbord. Wanneer deze uitkomt laten we even 

afhangen van de actuele situatie. U kunt mailen naar Administratie@dacostasoest.nl (Femke) 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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