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Vanuit de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s)
Er is hard gewerkt op school en de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben de
rapporten ontvangen afgelopen vrijdag. Voor de leerkrachten altijd even een
piekmoment. Deze week en ook vorige week zijn er gesprekken tussen groepsleerkracht
en intern begeleider. Daarbij wordt gekeken naar het didactisch handelen en staat de
vraag centraal “wat heeft de groep nodig de komende periode?”
Volgende week bespreken we dan schoolbreed onze werkwijze op basis van de
tussentijdse resultaten van de kinderen.
Het is fijn dat de temperatuur weer wat omhoog gaat en het zonnetje doorkomt.
We hebben van Gemeente Soest een mooie container met spelmateriaal gekregen om
buiten spel- en bewegingslessen te kunnen doen. Ook is meester Rik met de groepen 3,
4 en 5 weer lekker bezig in de schooltuintjes, de grond klaar maken en zaadjes planten.
Qua Corona besmettingen gaan we redelijk. Er blijven regelmatig verkouden kinderen
thuis en er wordt meer getest, fijn! Een enkele ouder is positief waardoor een gezin een
weekje thuis is. kent u bijgaand filmpje waarin u kunt zien hoe een jong kind wordt
getest? De moeite waard om even te kijken wat mij betreft.
https://www.kinderopvangtotaal.nl/video/voorlichtingsfilm-over-het-testen-van-jonge-ki
nderen/?fbclid=IwAR0nphkUsctG5H8Kzq6kW38TMgrDi7rwn_ghWKUzqhVmUz863NIFfxTL
oh4
Ik wens u een goed weekend en voor volgende week alvast een fijn Paasweekend!
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Het wordt licht
Bij Kind op maandag komen we uit bij die
bijzondere dag, dat bijzondere moment. Eerst
super donker, daarna vol met licht.
Wat zagen zijn volgelingen uit naar die dag dat
Jezus Koning zou worden. Ging dat even anders
dan ze hadden voorgesteld. In plaats van licht,
werd het donker, zomaar midden op de dag.
Jezus stierf aan een kruis en werd begraven in
een graf. Een grote steen lag voor de ingang.
Verwarring, ongeloof, ogen vol met tranen, wat
nu? Als ze goed naar hem geluisterd hadden,
hadden ze het kunnen weten. Het donker kon Jezus niet gevangen houden. Na drie
dagen stond Jezus op uit de dood. Op paasmorgen overwint het leven. Alsof God
opnieuw zegt: "Laat er licht zijn".
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Pasen
Donderdag 1 april vieren we op school Pasen.
De leerlingen vieren dit in hun eigen klas met hun eigen juf of meester.

We hebben die dag een continuerooster. De start van de dag is op dezelfde tijden maar
de eindtijd is anders:
Groep 1 is uit om 13:15
Groep 2 om 13:30

Tussen de middag eten we samen een paaslunch op school. Deze lunch wordt geheel
verzorgd door de oudercommissie waar we heel blij mee zijn. Elk kind krijgt op school
een eigen lunchbox met lekker eten.

Volgende week knutselen alle kinderen in de klas mooie bloemen. Elk kind maakt twee
bloemen om weg te geven. Eén bloem gaat mee naar huis om zelf weg te geven, de
andere bloem brengen we naar een instantie in de buurt om die mensen ook een fijn
Pasen te wensen.

Nieuw lid medezeggenschapsraad
De uitslag van de verkiezing van een nieuw lid voor de
oudergeleding van de MR is bekend! De ouders die hebben
gestemd, kozen in meerderheid voor Maurits Malschaert
(vader van Jip uit klas 1+2a). We zijn blij dat we hem kunnen
verwelkomen en zo het medezeggenschapswerk ook in het
nieuwe schooljaar op volle sterkte voort kunnen zetten.
Maurits zal de laatste twee vergaderingen van het schooljaar
vast meedraaien met de MR en ook aansluiten bij de cursus die
al gepland stond in april.
Veel dank aan Michael van ’t Veer (vader van Sarah uit groep 1/2a) voor zijn aanmelding
en motivatie om zich kandidaat te stellen voor de MR. Matthijs van den Berg (vader van
Daan uit groep 6) zal tijdens de laatste vergadering van het schooljaar de
voorzittershamer overdragen en afscheid nemen van de MR.

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?
Donderdag 1 april: continurooster, let op!
Groep A is dan vrij om 13.15 uur, Groep B om 13.30 uur
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Maandag 5 april: Tweede Paasdag, alle kinderen vrij

Het volgende Schoolbord
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 9 april 2021. Kopij kunt u inleveren tot
uiterlijk woensdag 7 april en mailen naar Femke; Administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Femke Overeem
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