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Vanuit de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s)
Wat was het fijn om vrijdag weer een feestje te kunnen vieren samen, wat hebben we
genoten! Hopelijk heeft u het van afstand ook een beetje kunnen meemaken.
Met dank aan de OC, Maartje en Jaela, en aan Martijn voor het mooie filmpje.
https://youtu.be/F_syc06AH8Q
Gelukkig zijn we de week goed doorgekomen en zijn er na de opening van de BSO’s bij ons
geen nieuwe besmettingen gemeld. Omdat er weer meer kinderen na schooltijd wachten
hebben we Helen en Fatima, vaste medewerkers van de TSO bereid gevonden ons te
assisteren op maandag, dinsdag en donderdagmiddag tot de BSO er kan zijn.
We hopen dat u ook in de vakantie goed oppast en zoals u weet zijn reizen naar het buitenland
tot en met 15 mei afgeraden. Reist u wel dan riskeert u dat uw kind 10 dagen in quarantaine
moet. En dat betekent iets voor het onderwijs aan uw kind. We gaan er van uit dat u, als u
toch wilt reizen, ons vooraf informeert.
Heeft u de tevredenheidspeiling nog niet ingevuld? U helpt ons echt als u dit nu direct doet via
uw mail. Vandaag is de laatste dag!
We hopen dat we 17 mei weer lekker verder kunnen werken samen. Voor nu een hele fijne
vakantie, vriendelijke groet
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Hoe gaat het verhaal verder?
Jezus gaat naar de vader in de Hemel. Vandaar de naam “Hemelvaart”.
Hoe kan dat? Laat hij zijn volgers gewoon achter? Hoe moeten zij nu verder? Ze voelen zich in
de steek gelaten. Ze moeten wachten in Jeruzalem. Dan ontvangen ze de Heilige geest van
God. Hij zal hen verder leiden en kracht geven om aan iedereen te vertellen over het goede
nieuws. De Heilige geest komt als vlammen van vuur. Niet iedereen begrijpt wat er gebeurt is,
sommige mensen denken dat de leerlingen dronken zijn.
Het is God die werkt door de mensen heen met zijn kracht, met zijn Geest. De leerlingen
vormen een gemeenschap, de eerste kerk en ze delen alles samen. Daar gaat het werk van
God, van Jezus verder tot op de dag van vandaag.
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Nieuwe leerlingen
Noralie is deze week gestart en na de vakantie komt Bram nieuw op school.
Welkom allebei, heel veel succes met jullie eerste stapjes in groep 1 - 2!

Personeel
Juf Sandra neemt vandaag afscheid, zij start na de vakantie op haar nieuwe school.
In groep 8 gaat juf Marijke een dag extra werken en op vrijdag komt juf Viviane.
Met Femke, administratie, gaat het voorzichtig beter, maar zij moet nog rustig aan doen.
Juf Astrid zal na de vakantie weer de woensdagen in groep 4 voor haar rekening nemen, fijn!

Tevredenheidsonderzoek
Gisteren is er via de Parnassysmail een remiinder uitgegaan. Op dit moment hebben 67
gezinnen de enquête ingevuld en u het kan nog uiterlijk tot vanavond. Helpt u ons?
Hoe meer inzendingen, hoe meer representatief het beeld voor ons wordt.

Uit de kinderraad
De kinderraad heeft nagedacht over alternatieve schoolreisjes in de buitenlucht, dichtbij huis
zodat geen (auto of bus)vervoer nodig is. Hun ideeën worden na de vakantie besproken met
twee teamleden en twee OC - ouders.

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?
● vrijdag 30 april: 14.45 uur afscheid juf Sandra
● van 3 mei tot en met 14 mei is er meivakantie
● 17 mei starten we weer
● 24 mei is het Tweede Pinksterdag en 25 mei heeft het team een studiedag

de kinderen zijn dan vrij

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 28 mei. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag 26 mei en mailen naar Femke: administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Da Costaschool

Annemiek van Benthem
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