
’t Schoolbord
Nieuwsbrief Da Costaschool 16 april 2021

Vanuit de directie

Beste ouder(s) en verzorger(s)
Hier weer een nieuwsbrief voor u met actualiteiten.
Qua besmettingen is het gelukkig rustig op school. Af en toe blijven kinderen uit voorzorg thuis
en er wordt getest. Er zijn geen groepen in quarantaine geweest. Met het team en ook
bovenschools wordt er vooruit gewerkt richting het nieuwe formatieplaatje voor 2021-2022.
We zijn blij met de komst van juf Anne in groep 7 en gaan helaas afscheid nemen van juf
Sandra in groep 8. U kunt haar gedag komen zeggen als u wil op vrijdagmiddag 30 april.
We evalueren de onderwijsopbrengsten van september tot en met maart, waarbij de effecten
door de periode van afstandsonderwijs in de Corona-tijd moet worden geinterpreteerd. Best
lastig. Landelijk is er veel in beweging. Er zijn diverse subsidiestromen waardoor we extra
handen en middelen kunnen gaan aanwenden. Dat vraagt overleg en daarbij betrekken we
onze MR. Verderop in deze nieuwsbrief voor u een update m.b.t. de kwaliteitszorg en de
aankoniding van een nieuwe evaluatie. Help u ons mee? Met de resultaten doen wij
daadwerkelijk ons voordeel.
Dank alvast en voor straks een fijn weekend,
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Samen bouwen: steen voor steen.
Steen voor steen wordt er voort gebouwd aan de tempel, aan de stadsmuur en de poorten.
Andere volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar toch gaan ze samen door - net
zo lang tot de stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer.
Ze lezen uit wetten van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.

Personeel
Juf Inkie wordt tot de meivakantie nog vervangen, grotendeels
door juf Marije. De re-integratie van juf Ria en juf Astrid verlopen
voorspoedig. Femke, administratie is al even ziek en gaat hopelijk weer
voorzichtig starten.

Juf Anne is gestart in groep 7.
Ik ben Anne Verweij, 33 jaar en woon in Huis ter Heide.
Daar woon ik met mijn man Tjibbe en onze lieve dochter: Minte.
In mijn vrije tijd loop ik graag een rondje hard.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op een basisschool in Zeist   gewerkt, maar is het
tijd voor een nieuwe uitdaging. Daarom ben ik begin april met veel enthousiasme van start
gegaan op de Da Costaschool in groep 7.
Mijn werkdagen zijn maandag en vrijdag.
Op dinsdag werk ik op basisschool De Postiljon in Soesterberg en de andere dagen
geniet ik van mijn gezin!
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Nieuwe leerlingen
Hoera! Emmelie wordt 4 jaar: welkom op school!

Pasen
We kijken terug op een heel fijn Paasfeest op 1 april. In de klassen is het paasfeest van Jezus’
opstanding gevierd en de oudercommissie heeft ons allemaal getrakteerd op een feestelijke en
zeer goed verzorgde lunch. Veel dank daarvoor! De kinderen hebben van papier mooie
bloemen geknutseld en weggegeven. Er is ook een flinke hoeveelheid prachtige bloemen naar
Molenschot gebracht. Tenslotte is er in de klassen geld ingezameld voor ons goede doel: Kika.
In totaal is er het mooie bedrag van 293,55 opgehaald. Alle kinderen en ouders bedankt voor
jullie bijdrage!

Terugkoppeling evaluatie Corona-periode
Begin van dit kalenderjaar is aan u gevraagd naar uw ervaringen met het afstandsonderwijs,
noodopvang en extra ondersteuning. De uitkomsten hiervan zijn toen gedeeld met het team en
met de MR. De leerkrachten uit alle groepen hebben uw aanbevelingen zeer serieus opgepakt
en hopelijk heeft u dit ook zo ervaren.

Groepen 1 en 2
Van de ingevulde enquêtes was te zeggen dat het met het welbevinden van de kinderen over
het algemeen voldoende tot goed was. Een enkeling uitgezonderd.
Het contact met school en de speel-werkmogelijkheden werden best divers beoordeeld.
De grootste aandachtspunten van ouders waren: ervaren van te weinig input vanuit school,
behoefte aan meer regelmaat, meer uitdaging en waar mogelijk meer contact met
leeftijdgenootjes. Met name ouders van de groepen 2 hebben gevraagd om meer uitdagende
taken voor de kinderen.

Groepen 3 tot en met 8
Over de hele lijn beoordeelden ouders het welbevinden van hun kind voldoende tot goed. In
een enkele klas was er een uitzondering. Ouders vonden het werk voldoende tot goed duidelijk
voor hun kind. Volgens ouders lukte het de kinderen over de hele lijn voldoende tot goed aan
het werk te zijn thuis. Het werken op een chromebook, pc of ipad verliep ook goed.
Uitzonderingen hierop werden geweten aan afnemende concentratie of aan een minder goede
verbinding thuis. Niet alle kinderen besteedden 3 uur aan hun schoolwerk. Een deel van hen
was sneller klaar, en deed dan geen “mag-werk”.  Een deel van hen was er langer mee bezig.
Per groep waren er 1 tot 5 kinderen die geen tot weinig plezier beleven aan het werken thuis.
Het contact met de leerkracht vonden ouders overwegend voldoende tot goed, hoewel er wel
kinderen/ouders waren die geen contact met de leerkracht leken durven zoeken.  Hoewel
ouders overwegend aangaven dat zij vonden dat hun kind voldoende onderwijs heeft genoten,
waren er ook de nodige zorgen. Deze werden vooral geuit in (groep 2 en) de groepen 6 en 7.
Een enkeling gaf aan dat het onvoldoende tevreden was over de noodopvang. Qua hygiëne en
verkeerssituatie werden aanbevelingen gegeven die niet anders zijn dan het beleid dat we al
voeren; en natuurlijk houdt het ons scherp.
Er werden specifieke individuele tips of aandachtspunten meegegeven per groep.
Deze zijn door de leerkrachten gepakt en zijn gemonitord door schoolleiding en MR.

Nieuwe evaluatie via WMK: hoe tevreden bent u met onze school?
Op alle scholen van Stichting PCBO Baarn en Soest wordt deze weken een evaluatie gehouden
met daarin vergelijkbare vragen zodat we de resultaten van scholen onderling kunnen
vergelijken. De uitkomsten ervan bespreken we in ons team en met de MR en we zullen u dan
opnieuw een terugkoppeling geven. U ontvangt hiervoor via de Parnassys-mail een
uitnodiging. Fijn als u (direct?) per huishouden 1 evaluatie invult. Veel dank alvast!

De uitkomsten van evaluaties worden door ons vertaald in actiepunten en worden door ons
aangevuld in ons jaarplan kwaliteitszorg. Als u hier interesse in heeft kunt u dit aangeven bij
Annemiek.
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Koningsdag op school: 23 april
JAAA! We gaan weer een feestje vieren met elkaar! Volgende week vrijdag, 23 april, is de
nationale Koningsspelen dag. Bij ons op de de Da Costaschool gaan we daar, binnen de
grenzen van wat kan, een zo leuk mogelijke dag van maken.
De kinderen komen ‘s morgens op de gebruikelijke tijd naar school en ook ‘s middags zijn ze
op hetzelfde tijdstip uit als anders. Wie wil, mag zich feestelijk uitdossen in
oranje/rood/wit/blauw.
Het nationaal ontbijt wordt dit jaar overgeslagen. In de klassen gaan we direct over tot zingen
en bewegen, waar mogelijk in live verbinding met alle klassen van de school.
Buiten op het plein zullen allerlei oud hollandse spelletjes te vinden zijn. Onder begeleiding van
groep 8 leerlingen komen alle klassen aan de beurt om hieraan mee te doen.
In de kleine pauze krijgen de kinderen limonade en een lekkere oranje traktatie.
De verdere invulling van de dag zal per klas verschillen. Eén ding kunnen we al wel vast
vertellen: de taal- en rekenboeken blijven in de kast!
Oja, nog even over het weer: de voorspellingen zijn goed, maar mochten er nu toch
regenwolkjes in het weerbericht verschijnen, geeft u uw kind dan een regenjas mee?

Gezonde school
De Da Costaschool wil een gezonde school zijn. Door subsidie vanuit de EU is er 3 dagen in de
week schoolfruit. Ons beleid met traktaties is milder: er mag van ons een keertje wat
suikerhoudends worden uitgedeeld, mits dit niet wordt overdreven (geen lollys e.d.).
Echter: we zien in toenemende mate in de lunchboxen van kinderen snoepjes en koekjes.
We willen u vragen hiermee te stoppen. Daarmee wordt snoepen onder schooltijd “gewoon”
en dat vinden wij niet wenselijk.

Resultaten kunstweken gr 5-8
We zijn trots op de resultaten van de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 die te zien zijn
in een online museum. Heeft u de folder bekeken?

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.
Ons nieuwe lid is Maurits Malschaert.
De MR is ook via de email te bereiken: mr@dacostasoest.nl

Wie wat wanneer?
● dinsdag 20 en woensdag 21 april maakt groep 8 de eindtoets
● vrijdag 23 april vieren we koningsdag op school (schooltijden blijven dezelfde)
● dinsdag 27 april is iedereen vrij vanwege koningsdag
● vrijdag 30 april kunt u afscheid nemen van juf Sandra
● van 3 mei tot en met 14 mei is er meivakantie
● 25 mei heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij
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Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 30 april. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag 28 april en mailen naar Femke: administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool

Annemiek van Benthem
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