
  

 

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

Het blijft elke dag toch een beetje spannend. Zijn er meer kinderen verkouden? Ouders in 

quarantaine? Het leek iets op te lopen, het aantal afwezigen, maar gelukkig blijft het op en af 

gaan. Fijn dat veel ouders vooraf bellen om te overleggen waar zij goed aan doen. Op dit 

moment betreft het drie gezinnen met een positief geteste ouder. Toch zijn er ook door ons 

ouders gebeld met het verzoek het kind op te halen. Het beleid is onverminderd streng: ook bij 

milde klachten (zoals snottebellen) thuis blijven en na 24 uur klachtenvrij weer naar school. 

Helpt u ons door zelf ook kritisch en zorgvuldig te blijven en laat ook uw kind testen?  

We houden de cohorten tot nader orde aan en zijn terughoudend met externen in de school. 

Nog geen vaklessen met externen, nog geen gym in de zaal. Vergaderen doen we online, ieder 

vanuit ons eigen lokaal. Maar... wat kan er wel? 

Meester Rik heeft vandaag met groep 3, 4 en 5 buiten in de schooltuintjes gewerkt. 

De Gemeente Soest heeft ons een beweegcontainer cadeau gedaan met extra sport- en 

spelmateriaal voor buitengym. 

Er zijn weer mooie creatieve opdrachten gedaan in diverse groepen en de groepen 1 en 2 gaan 

los op het thema “dierentuin”. Wist u dat opa’s en oma’s in onze dierentuin 3 euro minder 

hoeven betalen dan een ouder? Bedacht door de kleuters zelf, en zo leren ze spelenderwijs 

rekenen. Dus achter onze deuren bruist er genoeg! Maar we missen het contact, met u, met 

elkaar. Het is buffelen. We proberen zo goed mogelijk het niveau van elk kind in kaart te 

brengen door middel van ons eigen beeld, en dat op basis  

van toetsen. Zodat we weten aan welke doelen kinderen 

verder gaan werken en wat ze daarbij van de leerkracht 

nodig hebben. En in het rapport dat het kind eind volgende 

week meekrijgt ook u een beeld daarvan te kunnen geven. 

Ondertussen vordert de bouw van de huizen achter de school 

gestaag. Het wordt mooi, maar het is ook doorzetten qua 

overlast. Soms trillen we letterlijk van onze stoelen..  

We houden vol want we zijn doorzetters. 

En ook de kinderen leren bij ons doorzetten. 

Elke groep met eigen symbolen, van Snappie tot Epke 

Zonderland. Ook u wensen we sterkte met doorzetten. 

De lente is in aantocht! 

Annemiek van Benthem 

 

Kind op maandag 
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23 ,  23 en 24: 1-35 

Het wordt licht 

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die 

tweede wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in 

Jeruzalem en het begin van het lijdensverhaal. Het wordt donker, zomaar midden op de dag. 

Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal 

Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 
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Nieuwe leerlingen 
Miray, groep 1-2a, is gestart op woensdag 10 maart.  

Alex Verweij, groep 1-2C, wordt 4 jaar op 13 maart. Vanaf maandag 15 maart komt hij 

gezellig bij ons op school. Welkom Miray en Alex! 

 

Personeel 
Juf Daphne is donderdag in groep 1-2 b begonnen. 

Juf Ria re-integreert op onze school is is nu tweemaal per week aanwezig op dinsdag- en 

donderdagochtend. Ze valt soms even in of neemt toetsen af.  

In groep 7 heeft juf Anne kennis gemaakt. Zij start in april. 

Veel succes allemaal! 

 

Vraag van Femke: U als ouders zou mij erg helpen als u bij het inspreken van de voicemail de 

volgende gegevens benoemt: naam van de ouder, voor- en achternaam van het kind/de 

kinderen, klas van het kind/de kinderen, eventueel betreffende juf of meester. Dit scheelt mij 

zoekwerk. Alvast heel erg bedankt! 

 

Rapport groep 3 t/m 8 
We kijken terug op fijne gesprekken vorige week. Vrijdag 19 maart krijgen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 het rapport mee naar huis. Hierin geven de leerkracht en uw kind een beeld van 

de ontwikkeling op dit moment. De OC had een leuke activiteit in petto, maar doordat 

versoepeling van maatregelen nog niet verstandig is kan deze helaas nog niet plaatsvinden. 

 

Week van de Lentekriebels 
Lentekriebels krijgen we van zingende vogels en opkomende bloembollen, maar in dit geval 

gaat het om seksuele voorlichting. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek 

voor het basisonderwijs en de leerkracht kiest een invulling voor een les over weerbaarheid, 

relaties en/of seksualiteit. Waarom doen we dit? Het is een bestuursbrede afspraak. Door 

relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor 

zichzelf en voor anderen. Zo: 

● durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit 

● ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema 

● worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 

● leren ze respectvol met elkaar om te gaan 

● kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 

Kinderverkiezingen in groep 8 

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Deze week zijn we in groep 8 begonnen 

met een lessenserie over de verkiezingen. We leven in een democratisch land, wat dat 

betekent hebben we uitgebreid besproken. In een klokhuisaflevering hebben we geleerd hoe 

onze democratie in elkaar zit, hoe de regering wordt gevormd en wat de taak is van de Eerste 

en Tweede Kamer. 

Ook hebben we de kinderstemwijzer ingevuld. 

De meeste stemmen waren voor de Partij van de dieren. 

Bent u benieuwd? kieswijzervoorkinderen.nl 

 

 
Kinderraad 

De kinderraad komt maandag 15 maart weer bij elkaar. 
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Medezeggenschapsraad; verkiezingen 
U heeft deze week een mail ontvangen en extra nieuwbericht via Parro. Heeft u al gestemd? 

Op dit moment zijn er 38 stemmen binnen. We wensen Maurits en Michael veel succes! 

Stemmen gaat via het ouderportaal. Het ouderportaal heeft dezelfde inloggegevens die u 

gebruikt voor 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  

 

 

 

                Ik ben snappie de kleine krokodil, 

Al dat snappen dat is een peuleschil 

Als je begint, dan gaat er wel iets fout 

Omdat je veel te veel van snappen houdt. 

 

Als er iets heel moeilijk is voor mij, 

                       Dan pak ik snappie er even bij. 

                      Die helpt mij door te zetten dan 

                       En nu zie ik dat ik het dus kan 

 

 

Wie wat wanneer? 

Helaas kunnen vooraf geplande externe activiteiten nog geen doorgang vinden. 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 26 maart. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 

woensdag 24 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 

 

 

 
 

 

 

 

Da Costaschool, Spoorstraat 3, 3761 AJ Soest T: 035-6035399; E: info@dacostasoest.nl; W: www.dacostasoest.nl  

 

mailto:mr@dacostasoest.nl
mailto:info@dacostasoest.nl
http://www.dacostasoest.nl/

