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Nieuwsbrief Da Costaschool 5 juli 2021

Vanuit de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s)
Hier dan de felbegeerde nieuwsbrief met de nieuwe groepsbezetting; de een - na - laatste van
dit schooljaar! Met het team zijn vrijdag j.l. een aantal laatste knopen doorgehakt.
Met de MR zal nog contact zijn over de nog lopende zaken, zoals de inzet van de NPO-
subsidies, studiedagen 21-22 en de nieuwe schoolgids. Mijn rol op de Gaspard de Coligny is
bijna voorbij, de nieuwe schoolleider Maaike zal 1 augustus daar starten. We hebben gelukkig
al veel op de rails! Juf Anouk is terug van ouderschapsverlof en werkt voorlopig op de
maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Inkie heeft de operatie aan haar heup goed doorstaan maar
moet nog revalideren. Dan nog wat nieuwtjes:
Frieda, intern begeleider, heeft een nieuwe functie geaccepteerd bij een ander schoolbestuur.
Morgen zal een vacature uitgaan om een nieuwe intern begeleider te zoeken. Helpt u ons door
deze via social media te verspreiden? We moesten even slikken en wensen Frieda natuurlijk
veel succes! Petra, onze coordinator TSO, zal de administratietaken op zich gaan nemen.
Marlies zal haar op weg gaan helpen de komende tijd. Fijn!
Dan: er zijn een aantal verlofaanvragen geweest voor dagen in de laatste schoolweek.
Die worden niet toegekend, tenzij er sprake is van een calamiteit.
En tenslotte: we gaan er vanuit dat u met vakantieplannen rekening houdt met de
reisbeperkingen en quarantaine-verplichtingen. We hopen namelijk zo dat we de
Corona-periode achter ons kunnen laten!
Ik wens u een goede week!
Hartelijke groet, Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Het them in Kind op Maandag is: “Luister naar mij.”
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta
en later in Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren. God vraagt ook of je naar
Hem wilt luisteren. Hij luistert ook naar jou. Je mag bidden, vragen om wat je nodig hebt,
danken voor wat je hebt. Gaat dan alles goed in je leven? Krijg je dan wat je maar wil? Dat
niet. Het leven is niet altijd makkelijk, maar aan het einde van alle tijden zal er een groot feest
zijn, en iedereen is uitgenodigd. Je hoeft de uitnodiging alleen nog maar aan te nemen.

Geboren
Mohamed en Munazar, en ook Iris hebben een baby-broertje gekregen! Van harte
gefeliciteerd!

Schoolreisje 8 juli
Op donderdag 8 juli is het dan eindelijk zo ver!! Het schoolreisje naar de dierentuin met alle
groepen! Wij (de juffen en meesters) kunnen in ieder geval niet wachten.
De schooltijden zijn ‘gewoon’ van  8.30-14.45. De ouders die een groepje begeleiden zijn al op
de hoogte van de verzamelplek en tijd. Helaas kunnen de andere ouders niet blijven om uit te
zwaaien, dat geeft te veel verkeersdrukte om de school.
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Lunch is door de OC geregeld dus de kinderen kunnen gaan smikkelen van een lekker patatje
+ limonade (eventueel zelf een broodje mee). Er is rekening gehouden met de verschillende
allergieën. Graag wel een 10 uurtje in de tas mee!

Denken jullie zelf aan eventueel regenjas, zonnebrand, extra flesje water?
Het team heeft besloten dat we geen ongelijkheid willen tussen kinderen, ze mogen niet zelf
geld uitgeven in de dierentuin. Wel mogen de kinderen wat lekkers mee te nemen om in het
groepje uit te delen, maar nodig is dit niet.
Namens het team en de OC wij hebben er zin in!

Rapport en gesprekken
Aankomende vrijdag 9 juli ontvangt uw kind het rapport over de afgelopen periode. Mocht u
naar aanleiding van het rapport behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt
u vanaf vrijdag 9 juli 15.00 uur inschrijven voor een gesprek op maandag 12 juli as.
Inschrijven kan tot 12 juli 12.00 uur. Het kan ook zijn dat de leerkracht u nog wilt spreken
voor een afsluitend gesprek, de leerkracht zal u dan deze week uitnodigen via parro om in te
schrijven.
De gesprekken mogen weer in de school plaatsvinden. Mocht u de voorkeur geven aan een
online afspraak kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De leerkracht zal u dan een inlogcode
voor een gesprek sturen.

Gevonden voorwerpen
Er is weer een hele verzameling gevonden voorwerpen. In de laatste schoolweek zullen we
deze spullen ‘s ochtends van 8.15 uur tot 9.00 uur neerleggen bij de ingang aan de
Spoorstraat voor de directiekamer, zodat u kunt zien of er iets van u bij zit. Op de laatste
vrijdag brengen we dat wat over is naar de Spullenhulp.

Afscheid groep 8
We zijn natuurlijk razend benieuwd naar de musical van groep 8 op dinsdag 13 juli. Ouders
met een jongste kind in groep 8… ook u gaat straks afscheid nemen van ons… we gaan jullie
missen!

Groepsbezetting volgend schooljaar
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2A Marit Marit Marit Marit Marit

1/2B Anouk Petra Petra Petra Anouk

1/2C Yvette Yvette Inkie Inkie Inkie

3 Eva Eva Eva Eva Eva

4 Leontine Leontine Daphne Leontine Leontine

5 Clemens Clemens Clemens Clemens Clemens

6 Martijn Martijn Astrid Martijn Martijn

7 Anne Anne Sabine Sabine Anne

8 Marijke Marijke Marijke Marijke Sabine
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Juf Anne komt een dag extra werken. Zij heeft inmiddels een vaste aanstelling.
Juf Daphne heeft het gelukkig naar haar zin en zal enkele dagen bij ons blijven ondersteunen.
Juf Agnes krijgt geen vaste groep; zij gaat voornamelijk de extra ondersteuning vormgeven.
Het is mogelijk dat juf Inkie de eerste weken nog deels wordt vervangen, als het werken in de
groep nog te zwaar is voor haar. Meester Jan blijft onze onderwijsassistent en juf Astrid heeft
taken als intern begeleider.

Schooltijden volgend schooljaar
Onze schooltijden gaan terug naar de oorspronkelijke tijden, d.w.z. van 8.30 - 15.15 uur op
maandag, dinsdag en donderdag. Naar aanleiding van de versoepelingen hebben we met het
team besproken hoe wij volgend jaar de binnenkomst ‘s morgens willen organiseren.
We merken dat de zelfstandigheid van de kinderen flink is gegroeid. Zij lopen zelfstandig de
school in, zetten hun tas weg en gaan rustig de klas in. De leerkracht kan bij binnenkomst
meteen de aandacht op de leerlingen richten en de lessen beginnen op tijd. Deze ontwikkeling
willen we graag vasthouden, maar we willen ook de openheid van de school vasthouden en de
contacten met de ouders. Na de zomervakantie zullen de schooldeuren open staan tussen 8.20
uur en 8.30 uur en kunnen de kinderen zelf de school inlopen. Om 8.30 uur beginnen dan de
lessen. Ook voor de kleutergroepen zullen we deze inlooptijd hanteren.
Omdat het voor u leuk is en voor ons ook fijn is de ouders regelmatig te zien, heeft u de
mogelijkheid de laatste week voor iedere vakantie mee te lopen naar binnen.
En u kunt altijd na een schooldag even naar binnen lopen als uw kind iets wilt laten zien.

Wisseluurtje
Op woensdag 14 juli gaan alle kinderen van 10.45 uur tot 12.00 uur een kijkje nemen in hun
nieuwe groep en kennismaken met de leerkracht.

Vanuit de TSO
Terugblik schooljaar 2020-2021
Ook dit schooljaar was het voor de Tussen Schoolse Opvang een gek jaar. Maar ondanks dat
heeft de TSO gewoon meegedraaidmet de school en daar zijn wij super trots op!
De eerste maanden van het schooljaar heeft de TSO zoals vanouds kunnen draaien.
In december 2020 moest helaas de school en dus ook de TSO dicht. Wat hebben Petra en de
overblijfkrachten de kinderen gemist! Gelukkig zagen zij elkaar weer in februari 2021 en kon
de TSO in aangepaste vorm weer van start. Vanaf dat moment zorgen zes vaste
overblijfkrachten en Petra voor de opvang van alle kinderen tijdens het buitenspelen, zodat de
leerkrachten even pauze konden nemen. Dank jullie wel Petra en overblijfkrachten voor jullie
goede zorgen!

Overeenkomst nieuw schooljaar
We hopen met ingang van het nieuwe schooljaar weer TSO te kunnen verzorgen zoals u dat
altijd van ons gewend bent geweest.
Op donderdag 1 juli zijn de overeenkomsten voor komend schooljaar aan de kinderen
meegegeven. Wilt u deze zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk vrijdag 9 juli) getekend
retourneren? In de ontmoetingsruimte staat op het bureau van juf Petra een doos waar de
kinderen de overeenkomsten in kunnen doen.
We gaan na 9 juli aan de slag met de planning voor volgend schooljaar. Dus mocht u de
overeenkomst niet (tijdig) inleveren, kunnen we u helaas niet garanderen dat er plaats is om
uw kind op te vangen.
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Patatdag donderdag 15 juli
Gelukkig kunnen we de traditie van de ‘patatdag’ op de laatste donderdagmiddag van het jaar
in ere houden. Omdat alle kinderen door de Corona-maatregelen nog steeds op school eten,
zullen we (net als vorig jaar) bij uitzondering patat verzorgen voor alle kinderen van de school.
De kinderen hoeven donderdag 15 juli dus geen eten en drinken mee te nemen voor de lunch.
Een tussendoortje voor tien uur moeten ze die dag wel zelf regelen. In het geval dat uw kind
geen patat mag of dit niet lust, dit graag even kenbaar maken bij de leerkracht of juf Petra.
Wilt u uw kind dan zelf iets anders te eten meegeven?
We wensen de kinderen en ouders nog een paar gezellige laatste schoolweken toe om daarna
lekker te gaan genieten van de zomervakantie!
Hartelijke groet,
het TSO bestuur

Medezeggenschapsraad
De MR is de afgelopen maand twee keer bijeen geweest: op 7 en 28 juni. Er is constructief en
kritisch meegedacht over actuele zaken als het opstellen voor een effectief plan om de
NPO-gelden goed tot zijn recht te laten komen, het nieuwe formatieplan, taakbeleid en
-invulling voor komend schooljaar, de stand van zaken na corona en de keuzes die er op dat
vlak voor komend schooljaar te maken zijn. Daarnaast zijn ook zaken voor de langere termijn
besproken: gewenste groepsgrootte (kleinere groepen), een peiling naar continurooster, zaken
die voortvloeien uit de zelfevaluatie van school en de tevredenheidspeilingen onder ouders en
leerkrachten.

Juf Marijke nam 28 juni afscheid vanuit het personeel. Haar plek wordt komend schooljaar
bezet door meester Clemens. Ook van voorzitter Matthijs van den Berg hebben we afscheid
genomen. Ruim 8 jaar heeft hij de MR kundig, vaardig, kritisch en opbouwend gezicht
gegeven. Beiden zeer bedankt! Maurits Malschaert zal de komende periode de rol van
voorzitter op zich nemen.

Daarmee bestaat de MR komend schooljaar uit:
OMR: Merel Valk-Lingbeek, Jaco Havelaar, Maurits Malschaert (vz)
PMR: Inkie Kramer, Clemens Overeem, Martijn Griffioen (secr)

Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de
oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn 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 8 juli: schoolreis groep 1 t/m 8
● vrijdag 9 juli: rapport groep 1 t/m 7
● maandag 12 juli: ouder-kindgesprekken
● dinsdag 13 juli: afscheid groep 8
● woensdag 14 juli: wisseluurtje
● donderdag 15 juli: “patat”dag TSO
● vrijdag 16 juli: laatste schooldag iedereen om 12.00 uur uit

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op D.V. donderdag 15 juli 2021. Kopij kunt u inleveren tot
uiterlijk dinsdag en mailen naar avanbenthem@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Da Costaschool
Annemiek van Benthem
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