
t Schoolbord
Nieuwsbrief Da Costaschool 27 augustus 2021

Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s)
Ja! Het is zover, het schooljaar mag weer van start gaan. We hopen dat iedereen een goede
vakantie gehad heeft en heten jullie van harte welkom op maandag 30 augustus.
In de school is hard gewerkt deze zomer, alle lokalen hebben nu een mooie nieuwe vloer!
Dat betekende dat werkelijk alles van zijn plek is geweest en dat het team al hard heeft
gewerkt om alles weer netjes te maken.
We hebben er veel zin in om jullie weer te ontmoeten!

In de bijlagen informatie vanuit overheid en Stichting PCBO over het
Corona-beleid. Hier de korte samenvatting.

Corona richtlijnen vanaf 23 augustus 2021
Halen en brengen: Vanuit het RIVM zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor scholen rondom
Corona. Op basisscholen is de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten losgelaten. Tussen
volwassenen blijft de 1,5 meter voorlopig nog wel van kracht. Het waarborgen van deze regel
is bij het halen en brengen met zoveel kinderen en ouders in het gebouw niet haalbaar.
Daarom vragen we ouders bij het halen en brengen buiten te blijven, als volgt:
Ouders van de groepen 1 en 2 kunnen hun kind brengen aan de Spoorstraat.
Ouders van de groepen 3 en 4 kunnen hun kind brengen aan de Prins Bernardlaan.
Zij mogen vanaf die ingangen mee het plein op. De kinderen gaan zelf naar binnen.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig het schoolplein op. We gaan ervanuit, dat
deze kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen om de hoeveelheid volwassenen en
verkeer te beperken. De schooldeuren staan open tussen 8.20 uur en 8.30 uur en de kinderen
kunnen zelf de school inlopen. Na schooltijd mag u even naar binnen lopen als uw kind iets wilt
laten zien.

We starten maandag 30 augustus weer met de oorspronkelijke schooltijden.
Kinderen waarvoor een overblijfcontract is overlegd kunnen overblijven over op de maandag,
dinsdag en/of donderdag. Zoals in de vorige nieuwsbrief uitgelegd:
Onze schooltijden gaan terug naar de oorspronkelijke tijden, d.w.z. van 8.30 - 15.15 uur op
maandag, dinsdag en donderdag.

Wanneer thuis blijven?
Mocht uw kind een ‘normale’ verkoudheid hebben met een loopneus, keelpijn en af en toe
hoesten dan mag uw kind gewoon naar school komen als er geen vermoedens zijn van een
mogelijke COVID besmetting. Kinderen met koorts of die flink hoesten, blijven thuis en doen
een zelftest en of een test bij de GGD. In de nieuwe richtlijn wordt een verschil gemaakt
tussen immuun (volledig gevaccineerd of de afgelopen 6 maanden Corona gehad) en niet
immuun. Een verdere uitleg hierover vindt u in de brief vanuit het bestuur.
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Wat mag wel?
Het is wel toegestaan om een ouder bij een rondleiding, de startgesprekken of als hulpouder in
de school te laten. Gym, kamp, muzieklessen e.d. mogen weer doorgaan. Leerlingen kunnen
zich op de gymdagen gewoon in de kleedkamers omkleden.

Personeel
Juf Frieda start na de herfstvakantie in Amersfoort. De maand september zal zij op maandag
en dinsdag werken. In oktober is zij nog 1 dag per week op school. Binnenkort zullen er
sollicitatiegesprekken zijn voor een nieuwe ib-er naast juf Astrid.
Juf Inkie is nog niet voldoende herstelt van haar heupoperatie. De komende tijd zal er een
tweede leerkracht in de groep aanwezig zijn.
We hebben juf Marion bereid gevonden om ons te komen helpen, de eerste week op
donderdag en vrijdag (woensdag juf Yvette) de weken erna wisselen zij de woensdag en
vrijdag.
Voor de gymlessen hebben wij een nieuwe vakdocent op de maandag en woensdag:
meester Casper.

Contact met school:
Door de corona maatregelen zien we elkaar minder snel. De parro-app is een handig middel
om in contact te komen met elkaar of om een afspraak te maken. Ziekmeldingen graag
telefonisch doorgeven aan de school tussen 8.00 uur en 8.15 uur.

Privacy voorkeuren opgeven
Graag gaan wij zorgvuldig en gepast om met de privacy van onze leerlingen.
Om uw specifieke voorkeuren aan te geven, kunt u met ingang van dit schooljaar heel
makkelijk in Parro aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van
beeldmateriaal van uw kind(eren).

U doet dit via onderstaande stappen in de app:
1. Onder acties (onder de groepen) staan de Privacy-voorkeuren
2. Tik op Privacy-voorkeuren
3. Geef per kind aan wat uw voorkeur is, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

Gymrooster
We starten inde tweede week met de gymlessen. Wilt u passende gymkleding en schoentjes
meegeven? Als het kind de kleding vergeet krijgt het de eerste keer een waarschuwing, de
tweede keer zit het op de bank.

ma 13.15 -14.45 De Engh groep 8

di 14.00 -15.15 Paulus Potter groep 6

wo 08.30 - 09.45 Paulus Potter groep 5

wo 09.45 - 11.00 Paulus Potter groep 4

wo 11.00 - 12.15 Paulus Potter groep 3

do 10.00 - 11.30 Paulus Potter groep 7
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Informatie over de groep van uw kind
Op de website (www.dacostasoest.nl) kunt u binnenkort meer informatie vinden over de
werkwijze in de groep van uw kind. Ook zal aankomende woensdag 1 september er een
informatieavond zijn. Om de anderhalve meter te kunnen behouden kan er maar 1 ouder per
kind aanwezig zijn. Elke groep geeft de informatie in 2 rondes. Ronde 1 : 19.15 uur - 19.45
uur en ronde 2 : 20.00 uur - 20.30 uur. We hanteren een maximum van 15 mensen lokaal en
vragen u om bij binnenkomst een paraaf te zetten.

Voorbereiding startgesprekken
U ontvangt volgende week een vragenlijst. Hierin staan voorbeeldvragen die wij als team
hebben bedacht. We vinden het belangrijk dat u het gesprek met uw kind voorbereidt aan de
hand van dit soort vragen, maar we nodigen u uit om zelf ook kritisch mee te denken over wat
u voor de leerkracht van belang vindt. De leerkracht gebruikt de vragen als handreiking voor
het gesprek.

Startgesprekken
In de week van 6 september en de week van 13 september zijn er startgesprekken op school.
Vanaf groep 3 verwachten we dan alle kinderen met de ouders. De gesprekken voor ouders
van groep 1 en 2 zijn zonder het kind.
We hanteren looproutes en u verlaat het lokaal door de nooduitgangen.
Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u vanaf woensdag 1 september als eerste
inschrijven voor het gesprek (zodat u aansluitende momenten kunt kiezen).
Andere ouders kunnen vanaf donderdag 2 september inschrijven. De leerkracht nodigt u uit via
Parro.

Vrije dagen 2021/2022
In februari en voor de zomer hebben wij de schoolvakanties voor komend schooljaar al
gedeeld. Mocht u dit ontgaan zijn hierbij nogmaals.
herfstvakantie maandag 18-okt t/m vrijdag 22-okt 2021
kerstvakantie maandag 27-dec t/m vrijdag 7-jan 2022
voorjaarsvakantie maandag 28-feb t/m vrijdag 4-mrt 2022
paasweekend vrijdag 15-apr t/m maandag 18-apr 2022
meivakantie woensdag 27-apr t/m vrijdag 6-mei 2022
Hemelvaartsdagen donderdag 26-mei t/m vrijdag 27-mei 2022
Pinksteren maandag 6-juni 2022
zomervakantie maandag 11-jul t/m vrijdag 19-aug 2022

Studiedagen waarop de kinderen lesvrij zijn worden:
maandag         25 oktober 2021
woensdag        24 november 2021
vrijdag            21 januari 2022 groep 1 t/m 3
vrijdagmiddag 25 februari 2022 vanaf 12.00 uur
dinsdag            5 april 2022
donderdag      23 juni 2022

Medezeggenschapsraad
Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de
oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn: Maurits Malschaert,06-44201713
Merel Valk, 06-47783095 en Jaco Havelaar, 06-53360149. De MR is ook via de email te
bereiken: mr@dacostasoest.nl
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Wie wat wanneer?

Voor uw agenda:
● woensdagavond 1 september willen we een informatieavond verzorgen
● in de week 6 en 13 september zijn er kind-oudergesprekken
● 15,16 en 17 september: kamp groep 8

Het volgende Schoolbord
Het komende Schoolbord staat gepland op vrijdag 3 september 2021.
Heeft u kopij dan kunt u deze versturen naar Avanbenthem@dacostasoest.nl

Met vriendelijke groet,

het team van de Da Costaschool
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