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Nieuwsbrief Da Costaschool 10 september 2021

Vanuit de directie

Beste ouder(s)
Heerlijk dat het onderwijs weer in volle gang is en wat zijn er al inspirerende dingen te zien en
te horen in de groepen! We hopen dat u een fijn startgesprek had en de leerkracht u en uw
kind(eren) weer een beetje beter leert kennen daardoor.
We zijn nieuwsgierig naar hetgeen de kinderen thuis vertellen wat ze allemaal al geleerd
hebben! In de eerste weken staat ook de omgang met elkaar centraal en in alle groepen is
“een fijne groep” onderwerp van gesprek geweest. Leuk als u eens terugvraagt wat uw kind
nodig heeft van de andere kinderen en wat het zelf bijdraagt?
Zo zorgen we voor elkaar, en daarnaast voor onze omgeving. We zijn stap voor stap bezig een
steeds gezondere school te worden. Heel fijn dat alle kinderen nu herbruikbare bekers en
bakjes bij zich hebben. We zien steeds meer fruit en groentjes en hebben weer opnieuw de
eu-subsidie aangevraagd voor extra fruit in de wintermaanden.
In dit Schoolbord stellen onze nieuwe studenten zich aan u voor. Op verzoek van enkele ouders
worden ook nog een keer alle teamleden genoemd. Niet iedereen stelt prijs op een individuele
foto en we hopen op uw begrip daarvoor.
Fijn weekend voor nu, en heeft u een schoolbreed onderwerp waarvoor u de aandacht vraagt,
ik hoor het graag!
Vriendelijke groet
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Thema: kun je kiezen?
Genesis vertelt het verhaal van de knecht van Abraham die op reis gaat om een vrouw te
zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en zij gaat met hem mee. Later krijgt
Rebekka twee kinderen, Jakob en Esau. De heer vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de
oudste de jongste zal dienen. Dan verkoopt Esau zijn eerstegeboorterecht aan Jakob voor een
kom soep.
Was dit een goede keuze? We praten in de groep over broers en zussen, over keuze’s maken
en de kracht elkaar te vergeven als iets niet goed uitpakte.
Gelukkig is God met Jakob; hij trouwt met Rachel. Als mensen trouwen zeggen ze “ja” tegen
elkaar.  Wat betekent dat?

Corona - actueel
Qua Corona-besmettingen is het relatief rustig. Fijn dat u ook voorzichtig bent en uw kind
thuishoudt en test met klachten. Er zijn immers al scholen met weer groepen in quarantaine
en we hopen dit te kunnen voorkomen samen. Twee medewerkers zijn ook even thuis om
klachtenvrij te worden, gelukkig geen Corona. De invalpool blijkt nauwelijks vervanging te
kunnen bieden. Daarom is het fijn als u uw eigen noodplannetjes hebt qua opvang indien dit
nodig blijkt.
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Personeel
Onze nieuwe directeur-bestuurder Diana is voortvarend van start gegaan en Petra op onze
administratie. We zijn blij met hen!
We zijn nog op zoek naar een nieuwe intern begeleider, de vacature staat nog uit.
Juf Frieda zal na de herfstvakantie helemaal werkzaam zijn bij haar nieuwe werkgever,
Stichting Meerkring. Helpt u ons de vacature te delen?
https://pcbobaarnsoest.nl/intern-begeleider-da-costaschool/
Ook staat er nog een vacature uit voor een extra vakleerkracht gym voor onze groepen 6 en 7.
Lukt het ons niet emand te vinden dan zal halverwege het jaar het gymrooster worden
aangepast zodat ook deze groepen les kunnen krijgen van meester Casper.

Nieuwe leerlingen
Welkom op school Stan en Anne, wat fijn dat jullie nu ook 4 jaar (ge)worden (zijn)!

Ouderhulp
In Coronatijd wordt de school extra schoon gemaakt tussen de middag op maandag, dinsdag
en donderdag, dit is een bestuursafspraak. Fijn dat Hayat dit bij ons wil doen!
Fatima en Helen hebben tijdens ons vorige rooster de kinderen extra opgevangen die naar de
BSO gingen. Omdat het rooster nu weer veranderd is is dat niet meer nodig. Bedankt Fatima
en helen voor jullie inzet!

Studenten stellen zich voor
Beste ouder(s),
Ik ben Esther en ik woon met mijn man en drie kinderen (13 jaar, 12 jaar en 10 jaar) in
Hooglanderveen. Ik ben Business Controller bij een zorginstelling in Baarn. Ik wil al heel lang
juf worden, maar heb altijd andere keuzes gemaakt. Vorig jaar heb ik de knoop doorgehakt en
ben ik vol enthousiasme begonnen aan de opleiding PABO in deeltijd. Dit bevalt erg goed. Dit
schooljaar loop ik op de dinsdag stage in groep 7. Ik heb er veel zin in!
Groet, Esther

Mijn naam is Merel, ik ben 17 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding
onderwijsassistent op het ROC in Hilversum. Voor mijn opleiding ga ik gedurende dit schooljaar
op de donderdag en vrijdag stage lopen bij Eva in groep 3. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om dingen met vriendinnen te doen en heb ik een baantje in de horeca. Ik heb er erg veel zin
in! Groeten van Merel.

Bij deze wil ik mijzelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marije. Ik ben 43 jaar en
moeder van Jesper (10) en Hannah (7). Ik woon met mijn gezin in Amersfoort. Sinds twee jaar
ben ik deeltijdstudent aan de pabo op de Marnixacademie in Utrecht. Ik ben oorspronkelijk
opgeleid als bouwkundige en ik heb ruim 10 jaar gewerkt als bouwkundig tekenaar en
projectleider. Na de fulltime zorg voor mijn jonge kinderen heb ik besloten het roer om te
gooien en mij te laten omscholen tot leerkracht. Ik ben heel blij dat ik dit schooljaar mag
stagelopen op de Da Costaschool en deel mag zijn van het team! Ik loop stage in groep 1+2 c
en ben standaard op de maandagen aanwezig, af en toe ook op een andere dag.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Jordi en ik ben een tweedejaars student op de Marnix Academie in Utrecht. Dit
jaar ga ik stage lopen in groep 8 van de Da Costaschool en ik heb er veel zin in! Misschien dat
sommige van jullie mij al kennen, want ik heb 3 jaar geleden ook stage gelopen op de Da
Costaschool, maar dan in groep 3.
Buiten school doe ik aan trampolinespringen, dit doe ik al 10 jaar en vind het fantastisch. Ik
ben 3 keer Nederlands kampioen geworden in de Ahoy in Rotterdam.
Dit was een kort voorstelrondje over mij, zodat jullie een beetje een beeld hebben van wie ik
ben.
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Team Da Costaschool
We gaan een nieuwe teamfoto maken op de komende studiedag! Deze is van juli 2020.

Juf Anne van groep7

Wie / waar?
Groep 1-2 a juf Marit
Groep 1-2 b juf Petra en juf Anouk
Groep 1-2 c juf Inkie en juf Yvette
groep 3 juf Eva
Groep 4 juf Leontine en juf Daphne
Groep 5 meester Clemens
Groep 6 meester Martijn en juf Astrid
Groep 7 juf Anne en juf Sabine
Groep 8 juf Marijke en juf Sabine
Interne begeleiding: juf Frieda en juf Astrid
Extra ondersteuning: juf Agnes, juf Daphne, juf Leontine en juf Petra
Onderwijsassistent: meester Jan
Vakleerkracht muziek: juf Cathrine
Vakleerkracht gym 3-4-5-8: meester Casper
Vakleerkracht wetenschap & techniek: meester Rik
Vrijwillige ouderhulp: Rachid (concierge), Hayat (extra schoonmaak), Aleid (crea en W&T)
Administratie en coordinatie TSO: Petra R
Schoolleider: Annemiek

Kinderraad verkiezingen
In de groepen 5-8 worden weer verkiezingen gehouden. Wie vindt het leuk de groep te
vertegenwoordigen en samen schoolbrede thema’s te bespreken?
En vinden de ouders het goed als zij eens per 6 weken wat lestjd missen dan?

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?
● 15 - 17 september 2021: kamp groep 8
● 17 - 20 september 2021: verkiezingen kinderraad
● 22 september 2021: groep 1-2 b kabouternatuurpad
● 24 september 2021: groep 1-2 a kabouternatuurpad
● 27 september 2021: MR vergadering
● 6 - 15 oktober 2021: kinderboekenweek
● 15 oktober 2021: groep 1-2 c kabouternatuurpad

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op donderdag 23 september 2021. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag 22 september en mailen naar Petra: administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Da Costaschool

Annemiek van Benthem
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