
’t Schoolbord
Nieuwsbrief Da Costaschool 24 september 2021

Vanuit de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s)
En zo vliegt er weer een week om..
Een week waarin er weer veel geleerd is en er mooie dingen verschijnen in de groepen.
Kinderen werken aan eigen doelen, doen onderzoek “waar gaat het in dit thema over en wat
weet ik daar al van?” en de herfst doet langzaam zijn intrede op de herfsttafeltjes in groepen.
Er is een nieuwe kinderraad gekozen die gaat meedenken over schoolbrede thema’s (we gaan
een nieuw leerplein inrichten, gezonder eten, nu ècht het schoolplein aanpakken en leren we
wel genoeg?) en de vaklessen gym met meester Casper en Wetenschap & Techniek met
meester Rik zijn weer even wennen maar lopen lekker!
En er wordt gevoetbald in Soest! Deze week door kinderen uit de groepen 7 en 8.
Onze kampioenen van groep 8 zijn toegezongen door de hele school onder de boom, de drie
teams van groep 7 zijn tweede geworden, knap hoor! Verder hebben we met interesse de
Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag gevolgd en we zijn er verheugd over dat de loonkloof
van onze salarissen in vergelijking met het VO een stukje lijken te worden gedicht. kent u
leerlingen in het VO die twijfelen over een vervolgopleiding aan de Pabo stuurt u ze gerust mijn
kant op, we hebben nog steeds hard nieuwe leerkrachten nodig! In de bijlage en nieuwbrief
vanuit ons bestuur naar aanleiding van de laatste Corona-persconferentie en nieuwste
interventies. Gelukkig is het wat dat betreft rustig op onze school, laten we dat zo houden!
Voor nu wens ik u een heel fijn weekend!
Vriendelijke groet,
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
Thema: Naar huis. Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van zijn zoon
Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil naar zijn eigen land waar hij vandaan komt.
Terug naar huis. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de zwarte en
gevlekte dieren zijn voor Jakob. Door een truc van Jakob worden er ineens veel meer gevlekte
dieren geboren en zo krijgt hij het grootste deel van de kudde in handen. 14 jaar lang werkte
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Jakob voor zijn om. Telkens blijft zijn oom hem bedriegen. Jakob wil graag naar huis, maar zou
zijn oom hem zomaar laten gaan?

Nieuwe leerlingen
Tiber wordt vier jaar en start in groep 1-2 C, welkom op school!

Personeel
Juf Marion vervangt in groep 1-2 C. Groep 6 was vanwege een zieke invaller voor meester
Martijn een dagje thuis. We zijn nog in gesprek over de opvolging van juf Frieda, intern
begeleider.

Even voorstellen
Mijn naam is Quinty Terpstra en ik woon in Soest. Ik ben 19 jaar oud en ik zit in het 1ste jaar
van de pabo opleiding. Verder kun je me regelmatig op het voetbalveld zien, want dit is mijn
hobby. Komend half jaar ben ik de nieuwe stagiaire van groep 1-2 B. Ik heb er heel veel zin in
en hoop u binnenkort tegen te komen op het schoolplein.

Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze
worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 67ste Kinderboekenweek en
Mark Janssen maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is de
grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel
mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt plaats
van 6 tot en met 17 oktober.

Wij willen een boekenmarkt organiseren op donderdagmiddag 14 oktober. De kinderen mogen
zelf een kraampje inrichten met hun boeken die ze willen verkopen. Alle boeken kosten €0,50,
strips €0,10. De kinderen mogen maximaal €2,50 van thuis meenemen. Boeken die niet
verkocht worden doneren we aan het goede doel of mogen mee terug naar huis. Doe je mee??
Boeken die gekocht worden in deze periode bij Bruna tellen mee voor het sparen voor boeken
voor de school.

Kick-off Fietsen is FUN!
Verkeersprogramma op scholen in Utrecht (provincie)

Op 30 september is er een regionale kick-off vanuit onze school voor het programma Fietsen is
Fun! voor de groepen 6,7,en 8. De achtergrond: Kinderen (en hun ouders) fietsen steeds
minder vaak. Kinderen die niet of (te) weinig fietsen, missen de kans om fietsvaardig en een
veilige verkeersdeelnemer te worden. Daar wil Fietsen is FUN! wat aan doen. Men wil dat er
meer gefietst wordt naar school, naar de vereniging of naar vriendjes. Hiervoor moeten
kinderen wel in het bezit zijn van een fiets, ook daar zorgen zij voor indien wenselijk.
Fietsen is Fun is een onderdeel van ANWB Streetwise.
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Inzameling electronisch afval
De Waterinkschool, een school binnen onze Stichting, doet mee met de E-Waste race
(https://www.ewasterace.nl/over-ewaste-race) . Een wedstrijd om zoveel mogelijk oude
elektrische apparaten te verzamelen. Denk dus aan oude mobieltjes, maar ook aan radio’s,
broodroosters, haarföhns, stofzuigers, losse kabels….ofwel overal waar een batterij in en/of
kabel aan zit. U heeft vast nog wel een oude mobiele telefoon liggen? Hierin zitten veel
grondstoffen die slecht zijn voor het milieu en die nog heel goed gebruikt kunnen worden. Ook
heeft u misschien andere elektrische apparaten of kabels thuis. Ook deze kunnen gerecycled
worden. Op de Da Costaschool staat vanaf maandag een rode Kliko bak. Hierin kunt u uw oude
apparaat en/of kabels in doen. Dan halen wij die op. Doet u ook mee en helpt u ons en het
milieu? Namens team Waterinkschool, Soest, meester Rom

Uit de kinderraad
Hoera, er is een nieuwe kinderraad gekozen voor dit schooljaar!
Olivier en Liv (gr. 5), Joshua en Julian (gr. 6) Valentijn en Marilène (gr.7), Daan en Jens G. (gr.
8) gaan samen meepraten over schoolbeleid. In de volgende nieuwsbrief presenteren zij
zichzelf!

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, 06-31796117,
Merel Valk, 06-47783095 en Jaco Havelaar, 06-53360149. De MR is ook via de email te
bereiken: mr@dacostasoest.nl

Wie wat wanneer?
● 27 september: MR vergadering
● 30 september: kick-off Fietsen is Fun gr. 6,7,8
● 30 september: team naar Eromes-Marko
● 5 oktober: dag van de leerkracht
● 6 oktober: start kinderboekenweek
● 14 oktober: afscheid van juf Frieda
● 15 oktober: groep 1-2 C kabouterpad
● 17-22 oktober: herfstvakantie
● 25 oktober: studiedag, de kinderen zijn vrij

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op donderdag 6 oktober. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag5 oktober en mailen naar Petra: administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,
het team van de Da Costaschool
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