
’t Schoolbord
Nieuwsbrief Da Costaschool 16 september 2022

Vanuit de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s)
We kijken terug op twee intensieve weken. Het verdrietige bericht over het overlijden van
Rogier heeft ons allen diep geraakt en Jet en de kinderen verdienen al onze steun.
Daarnaast waren er ook veel andere gesprekken. We hopen dat u terugkijkt op een mooie
informatieavond / zomerfeest en dat u fijne gesprekken heeft gevoerd met uw kind en de
leerkracht over wat het heeft meegemaakt; wat het wil leren wat het nodig heeft dit jaar van
de leerkracht. U mag na schooltijd altijd even samen een kijkje nemen in de groep, want er
hangen weer zoveel mooie en waardevolle dingen! De kinderen hebben samen omgangsregels
gemaakt voor de groep, de doelen voor de vakken hangen aan de muur, maar ook veel
extraatjes over bijvoorbeeld de taakaanpak of de mindset zijn onderwerp van gesprek.
Ook de OuderCommissie en Medezeggenschapsraad zijn weer gestart en de kinderraad staat te
trappelen. Misschien vindt u de informatie in deze nieuwsbrief wat veel..maar bij de start van
dit schooljaar komt er ook weer heel veel op ons pad!
Daarom houd ik het hier kort. Dank voor het lezen en alvast een goed weekend,
Annemiek van Benthem

Kind op maandag
In de methode van Kind op Maandag staat het volgende verhaal centraal.
Mozes wordt door God geroepen om het volk Israël uit Egypte weg te halen. Eerst bedenkt
Mozes allerlei smoesjes, maar hij luistert naar God en uiteindelijk gaat hij naar de farao. De
farao luistert niet, zelfs niet als Mozes en Aäron bijzondere tekens laten zien om te bewijzen
dat God ze gestuurd heeft. De farao laat de Israëlieten heel hard werken. Dan komen er
verschikkelijke plagen in het land, omdat de farao niet wil luisteren. Uiteindelijk gaat de farao
overstag en laat hij de Israëlieten vertrekken. Daar gaan ze, op reis naar een nieuw land.
We praten met elkaar over naar wie je luistert en waarom, over macht en over “de baas zijn.”

Herdenken
In besloten kring heeft zaterdag 10 september de uitvaart van papa Rogier plaatsgevonden.
Mede namens Jet dank ik u voor uw medeleven en steun en voor alle bijdragen, onder andere
het herdenkingsboek voor de kinderen. Het is vandaag aan Jet en de kinderen meegegeven.

Nieuwe leerlingen
Hoera! Noor wordt 4 jaar, welkom op school en een goede start gewenst.

Open deuren?
Bij de MR zijn reacties binnengekomen naar aanleiding van het bericht dat we de deuren 5
minuten later wilden gaan openen voor de start van dit schooljaar. Het team en de MR hebben
hier samen over gesproken en we betreuren achteraf de timing en de onvoorziene impact van
dit bericht op diverse ouders. Hiervoor ons welgemeend excuus: we hadden u graag in een
vroeger stadium op de hoogte kunnen stellen en beter kunnen onderbouwen waarom we voor
deze wijziging hebben gekozen.
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Pedagogisch gezien geeft het in een aantal groepen meer rust als de inlooptijd korter is.
Daarbij merken we dat de kinderen qua zelfstandigheid deze inloop goed aan kunnen. Het is
ook echt rustiger dat er 's ochtends geen ouders in de school zijn; een enkeling uitgezonderd.
Dat de inlooptijd voor het team feitelijk ook een taakverzwaring betekent, speelde wel een rol
maar voerde niet de boventoon: primair komt dit voorstel voort uit de hierboven genoemde
onderwijskundige overwegingen. Uiteraard zijn we niet tegen efficiëntie, maar kwaliteit van
onderwijs in brede zin was én blijft onze absolute prioriteit.

Het team en de MR willen dit schooljaar verder nadenken hoe we vorm willen blijven geven
aan de ouderbetrokkenheid (bij uw kind, de klas en de school) en wat hierbij wensen zijn
vanuit het team en vanuit de ouders.

Coronaplan
We zijn alert op nieuwe uitbraken van het Covid-virus en we hopen u ook. Samen met de MR
bespreken we vanuit welke scenario’s we planmatig denken en handelen. Er is een nieuwe
levering testen bezorgd die we mogen uitdelen. U mag deze bij de administratie komen
ophalen en de kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen zelf testen vanuit de groep meenemen.
Houdt u ons op de hoogte mochten er thuis besmettingen zijn?

Incasso schoolbijdragen
Samen met de OuderCommissie bespreken we de werkwijze van incasseren van de vrijwillige
schoolbijdragen voor zowel overblijven als de activiteiten die de OC organiseert.
We oriënteren ons op de aanschaf van het programma Schoolkassa, waarbij we via Mollie
kunnen werken hetgeen het voor u en ons wellicht eenvoudiger wordt.
U kunt eind september een verzoek voor de bijdragen tegemoet zien. Heeft u moeite deze te
betalen dan vinden we het fijn als u even contact opneemt met Annemiek over andere
mogelijkheden. We realiseren ons dat er voor velen moeilijke tijden zijn aangebroken o.a. door
de stijgende energieprijzen en inflatie.

Onderwijskundige doelen voor schooljaar 22-23:
Deze staan ook in onze schoolgids en zijn besproken met de MR

• Ons belangrijkste doel is als basis het werken aan veiligheidsbeleving en welbevinden
voor het kind als basis om tot verder leren te kunnen komen; hiervoor geven de
vragenlijsten uit ZIEN en interventies in Kwink ons handvatten.

• De doelen uit alle ontwikkelingslijnen voor het jonge kind groepen 1- 2 worden per
thema verwerkt in de activiteiten en het jaarprogramma.

• Leerkrachten kennen leerlijnen en doelen bij lezen, taalverzorging, rekenen en
wereldoriëntatie (incl. burgerschap)  en maken bewuste keuzes in het aanbod (wat laten
we weg, wat voegen we toe)

• We oefenen veel samen met lezen (o.a.voor/koor/door). We investeren waar nodig extra
in woordenschat, NT2 en Bouw! en zorgen voor stilleestijd en leesplezier.

• We verbeteren de doorgaande lijn in leesbevordering/leesonderwijs tot en met groep 8.
• We oriënteren ons op een nieuwe werkwijze voor begrijpend lezen.
• We oriënteren ons op didactische coaching
• Juf Sabine gaat de opleiding taalcoördinator doen; Juf Anne is inmiddels

rekencoördinator en zij ondersteunen bij beleidsontwikkeling.
• Bij het werken in de rekenmethode zijn de doelen en het drieslagmodel ons uitgangspunt

en concrete materialen worden toegevoegd voor kinderen die deze nodig hebben.
• We implementeren de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5.
• De doelen voor burgerschap waar de inspectie extra inzet op verwacht zijn geïntegreerd

in onze thema's van Blink.
• We verfijnen leerlijnen digitale geletterdheid (ICT basisvaardigheden,

informatievaardigheden en mediawijsheid)
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Externe vertrouwenspersoon voor ouders
De Da Costaschool heeft jaren gewerkt met een ouder-contactpersoon, mocht u er met de
medewerkers van school niet uitkomen bij een bepaalde kwestie. Juridisch gezien wordt dit
door het bestuur van onze Stichting niet langer als wenselijk geacht.
Dat betekent dat we Jaëla Bos bedanken voor haar bereidheid dit voor ons te willen doen de
afgelopen tijd. Voor alle ouders van PCBO scholen is Marleen de nieuwe vertrouwenspersoon
en haar naam is toegevoegd aan onze website.

Mijn naam is Marleen Versteege-Verschoor en ik ben gecertificeerd
vertrouwenspersoon, ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen. Ook begeleid ik mensen na een rouw of verlieservaring.
De Stichting PCBO ken ik niet uit eigen ervaring, ik ben ook niet werkzaam op één van de
scholen, dit kan een voordeel zijn bij het nemen van de stap om mij te benaderen voor een
gesprek. De school wil een veilige , prettige plek zijn voor zowel kinderen, personeel als
ouders. Toch kan het voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin behoefte is aan een
vertrouwelijk gesprek. Wat kan ik als vertrouwenspersoon betekenen?
Als vertrouwenspersoon wil ik een luisterend oor bieden bij ongewenste omgangsvormen
(zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie en agressie) en integriteit. Een gesprek is
vertrouwelijk en kan plaatsvinden op school, thuis of op een andere locatie of wandelend in
het bos, de keus maken we samen. Ik ben onafhankelijk en objectief.
Ik luister naar het verhaal, help om gedachten te ordenen en kijk samen met u naar
eventuele vervolgstappen. Zo nodig kan ik ondersteuning bieden bij het zetten van die
stappen.

Uit de kinderraad
Er zijn al enkele nieuwe namen beschikbaar! De nieuwe deelnemers aan de kinderraad 2022 -
2023 zijn David en Thirza (groep 5), Indy en Feline (groep 7), Elias en Semra (groep 8) en in
groep 6 zijn de verkiezingen nog een dagje in volle gang. Leuk jongens, we gaan er een mooi
jaar van maken!

Jeugdfonds helpt
Alle kinderen in Nederland moeten lid kunnen worden van een club, ook als daar thuis
niet genoeg geld voor is. Het Jeugdfonds Sport & cultuur helpt als aantoonbaar is dat er te
weinig inkomsten zijn. Wil je kind op een voetbalclub, naar muziekles, of dansles, misschien
wel op judo of kickboksen of turnen. Of misschien naar een sport- of creatieve club die niet in
dit rijtje staat. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld. Neem contact op met de
intermediair van jullie school, dat is Annemiek.
Zij kan bij de aanvraag helpen. Extra belangrijk is dat elk kind ook een zwemdiploma moet
kunnen halen. Daarom mag dit naast een andere sport- of cultuuractiviteit.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een
verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl.

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

Wie wat wanneer?
● maandag 19 september screening GGD groep 2 en 8
● maandag 19 september Gastles in de klas groepen 1-2 A, 1-2 B, 1-2 C
● dinsdag 20 september van 12.30 tot 14.00 uur Kabouterpad groep 1-2 A
● woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september Kamp groep 8
● dinsdag 27 september van 12.30 tot 14.00 uur Kabouterpad groep 1-2 B
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● donderdag 29 september van 9.00 tot 11.00 uur Kabouterpad 1-2 C
● donderdag 29 september 10.30 tot 12.00 uur schoolzwemmen groep 8

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op vrijdag 30 september. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag 29 september en mailen naar Petra: administratie@dacostasoest.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Petra Ronnenbergh

Ingekomen post van de kinderboerderij
Op zaterdag 24 september van 13.00-17.00u vieren wij Buurt Festival Soest op de
kinderboerderij. We organiseren verschillende activiteiten waar kinderen kosteloos aan mee
kunnen doen.

Op zaterdag 24 september is het BuurtFestival Soest in Overhees. Van 13.00 tot 17.00 uur is
er een lint van activiteiten, vanaf het schoolplein van de Wegwijzer tot en met kinderboerderij
De Veenweide aan het Vedelaarpad.
Een gezellig evenement voor jong en oud! Kom genieten van live optredens, een buitenbar,
een hobbymarkt, een rommelmarkt, bingo, sport- en spelactiviteiten op het schoolplein van de
Wegwijzer, kinderactiviteiten zoals proefjes doen, speurtocht, knutselen en schminken.
NIEUW dit jaar is de duurzaamheidsmarkt die ook op Buurtfestival zal plaatsvinden. Deze dag
is namelijk de officiële kick-off van de Soester Duurzaamheidsweken (24 september – 10
oktober 2022). Wethouder Aukje Treep is hierbij ook aanwezig en zal om 14.00u een speech
geven.
Het is een dag vol plezier. De entree en bijna alle activiteiten zijn gratis.
Slecht weer is geen probleem, dan verhuizen de activiteiten naar binnen bij Bink Kwetternest,
binnenruimte Veenweide en basisschool De Wegwijzer. Ook als je niet in Overhees of Soest
woont ben je van harte welkom!
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door buurtbewoners, Stichting Balans,
kinderboerderij De Veenweide, BINK, IDEA, SWOS, buurtsportcoaches, basisschool De
Wegwijzer, Bowling Overhees en de Gemeente Soest.
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