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Vanuit de directie

Beste ouder(s) en verzorger(s)
Hoera, we zijn weer gestart! En hoe! Heerlijk om alle kinderen weer te zien en wat zijn de
meesten gegroeid! Het team is compleet alleen juf Eline sluit vanaf volgende week aan.
Er zijn reacties bij ons en bij de MR gekomen op het tijdstip van deuren opnenen en daar
beraden we ons nader op.
Het weer was prachtig en de kinderen hebben al lekker buiten gespeeld.
Achter de school zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst: een watertafel, groepsschommel,
klimnet en klimmuurtje. U heeft vast gezien dat we nog in afwachting zijn van een groter
speeltoestel op de plek waar nu even tijdelijk kunstgras is gelegd omdat het oude toestel al is
verwijderd. We hadden de kinderen blij gemaakt met de verwachting van een nieuwe
klimpyramide. Die pyramide kennen we van andere scholen. Maar omdat wij dichter op de
buren zitten blijkt het toch geen goed idee het hier te plaatsen. Begrijpelijk en suf dat het zo
gelopen is. We beraden ons op een alternatief!
De eerste weken staat de groepsvorming en het realiseren van een fijn pedagogisch klimaat
centraal in de school en in alle groepen. Fijn als u hier thuis ook over praat samen.
Hoe gaat het met jou, wat heb jij je groep te bieden en wat verwacht jij van je klasgenootjes?
Binnenkort verrijzen in alle groepen dan nieuwe groepsafspraken.
De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 zijn gestart met een nieuwe rekenmethode:
Wereld in getallen 5. Dat is voor hen en voor de kinderen best even wennen en hier worden we
als team bij begeleid.
De nieuwe thema’s in de groepen 1-2 en van Blink, onze methode voor wereldorientatie, zult u
binnenkort tegemoet zien. Wij hebben er zin in, en we hopen uw kind(eren) ook.
We wensen u een fijne samenwerking met ons als team en schoolleiding!
Vriendelijke groet
Annemiek van Benthem

Kind op maandag-gebed
Vrij naar Psalm 116; 1-2

God,
wat houden we veel van U.
U hoort onze stem.
Als wij U om hulp vragen geeft u ons antwoord.

Als we heel erg bang zijn en geen kracht hebben om te bewegen,
als we geen woorden hebben voor alle verdriet,
als we elkaar totaal niet meer vertrouwen,
wilt U dan ons redden,
ons beschermen.
Wilt u dicht bij ons zijn,
ons helpen om elkaar te helpen?
We vragen U om vrede op aarde.
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Help ons alle geweld tegen mensen, dieren en planten te laten stoppen.
Help ons om de aarde te bewaren met frisse lucht en schoon water.

Wij blijven tot U om hulp roepen,
want van onze gebeden mist U geen enkel woord.
U houdt van ons en vraagt ons uw helpers op aarde te zijn,
voor iedereen die hulp nodig heeft.

God, als U dicht bij ons bent, voelen we ons vrij
dan redden wij het wel.
Amen.

Nieuwe leerlingen
Hoera! Elyse en Noa worden 4 jaar en zijn aan het wennen op school, veel succes!

Personeel
Even voorstellen!
Hallo! Ik ben juf Esther en samen met juf Anne sta ik voor groep 6. Ik woon met mijn man en
twee zoontjes in Hilversum en in mijn vrije tijd hou ik van koken, ben ik
graag in de tuin en recent ben ik begonnen met ropeskipping. Vorig jaar heb ik op de
Waterinkschool lesgegeven; daarvoor heb ik in Turkije een paar jaar Engelse les gegeven en
terug in Nederland heb ik als leerkrachtondersteuner voor alle groepen gestaan.
Nu sta ik als zij-instromer voor de klas; ik verwacht dat ik aan het einde van het schooljaar
helemaal bevoegd ben. Mijn doel is een fijne, gezellige klas waar we veel met en van elkaar
kunnen leren. Mocht u vragen hebben of wat willen vertellen, dan bent u welkom om mij op
school even aan te schieten of een berichtje te sturen via Parro.

Schoolvakanties, studiedagen en andere praktische informatie
U heeft voor de zomer al brokjes informatie via deze nieuwsbrief ontvangen voor uw agenda.
U kunt alles terugvinden op onze website, ook de nieuwe schoolgids en een boekje met
praktische informatie. In de kalender kunt u vooruit kijken wanneer er activiteiten gepland
staan, maar u mag verwachten dat u dit via Parro ook tijdig van de leerkracht hoort.
Af en toe ontstaan er spontane plannen. Als dit erg kort van te voren wordt gecommuniceerd
houden we er altijd rekening mee dat niet alle ouders dit hebben kunnen lezen en anticiperen
we hier als school zelf op (voorbeeld: waterspeelgoed mag mee).

Zomerse informatieavond 1 september aanstaande
Donderdag aanstaande maken we er weer een feestje van op school.
Het team en de OuderCommissie hebben de handen in elkaar geslagen en het volgende wordt
georganiseerd. De leerkrachten geven informatie over het reilen en zeilen in de groep en
Annemiek geeft een korte presentatie over de ontwikkelingen op school.
Fijn als u voor uw komst de informatie op de website van uw groep doorneemt.
De OC verzorgt drankjes bij de bar en een ijsje als toetje.
We hopen dat u allen komt en bereid bent iets lekkers te eten mee te nemen dat in het buffet
kan worden opgenomen.

U bent de avond zelf verantwoordelijk voor uw eigen kinderen.
Kinderen van groep 8 zullen enkele activiteiten begeleiden en de medewerkers van de
(voorheen TSO) nu “opvang” zijn bereid om uw jongsten op te vangen als u gaat deelnemen in
een groep.
Het programma is dan als volgt:

o   vanaf 17.00 uur: inloop
o   17.20 uur: officieel moment (welkom en opening buffet)
o   17.45 uur: start presentaties in de groepen 1-2, groep 3 en groep 8
o   18.15 uur: start presentatie in de groepen 4 en 7
o   18.45 uur: start presentaties in de groepen 5 en 6
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o   19.15 uur: einde laatste groep en laatste ronde aan de bar
o   19.30 uur: afsluiting

Er is geturfd welke combinaties gezinnen het meest en minst voorkomt qua groepen en hierop
is deze samenstelling gebaseerd. Voor enkele ouders betekent het een keuze maken of
splitsen…
Het eten kan om 17 uur ingeleverd worden bij de OC en zij zullen dit als buffet uitstallen. Waar
moet u aan denken qua hoeveel eten? Neem minimaal voor je gezin mee en wat extra’s. Dan
hebben we voor iedereen genoeg. Fijn als u erbij vermeldt of uw gerechtje vegetarisch is,
varkensvlees bevat of noten, zodat een ieder weet wat hij/zij wel en niet kan nuttigen!
We kijken uit naar uw komst!

Startgesprekken
In de week van 5 september zijn er startgesprekken op school. Vanaf groep 3 verwachten we
dan alle kinderen met de ouders.
In verband met de doorgaande lijn zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 ook van harte
uitgenodigd mee te komen naar het gesprek.
Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u vanaf maandag 29 augustus als eerste
inschrijven voor het gesprek (zodat u aansluitende momenten kunt kiezen).
Andere ouders kunnen vanaf dinsdag 30 augustus inschrijven. De leerkracht nodigt u uit via
Parro.

Voorbereiding startgesprekken
Hierbij ontvangt u 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.

Startvragenlijstje voor kind en ouders  22-23
Startvragenlijst groep 4-8 2022-2023

Luizencontrole
We gaan weer starten met de luizencontrole na de vakanties.
Hoe ging het ook alweer? Per groep zoeken we minimaal 2 ouders die in de week na de
vakantie op dinsdag en/of woensdagochtend de kinderen van de groep op luizen willen
controleren. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
Het is fijn als u rekening houdt met de haardracht van uw kind. Als er bij een kind levende
luizen zijn gevonden, belt de groepsleerkracht u op met het verzoek uw kind direct op te
(laten) halen en thuis te behandelen. Daarna kan het kind weer naar school.
Mocht er in een groep luizen of neten worden gevonden dan stuurt de groepsleerkracht een
parro hierover. Wanneer u zelf luizen en/of neten ontdekt bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht.
Met vriendelijke groet van Jan Batenburg

Oudercommissie
Als oudercommissie zijn we afgelopen week al weer opgestart en voor dit jaar staat er weer
een groot aantal leuke activiteiten voor onze kinderen gepland! Nu hebben we incidenteel wat
meer handjes nodig en daarvoor willen we graag een pool aanmaken met wat hulpouders.
Vindt u het leuk om mee te helpen op bijvoorbeeld de Koningspelen of biertjes tappen op het
schoolfeest? App mij dan even (0639513331) met je naam en dan neem ik je op in onze
‘hulptroepenappgroep’ en dan vragen we incidenteel om wat extra handjes. Alvast bedankt!
Auke van der Wilden,
namens de oudercommissie
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Uit de kinderraad
De komende weken zal in de groepen 5 tot en met 8 nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Stel dat uw kind het leuk vindt zich verkiesbaar te stellen betekent dit dat het circa 6 keer per
jaar een uur lestijd mist. Wilt u erover nadenken of dit uw instemming heeft mocht het zover
komen?

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?
● donderdag 1 september zomerfeest en informatieavond
● maandag 5 september start het schoolfruit/groente
● in de week van 5 september: startgesprekken kind-ouder

Het volgende Schoolbord
Het volgende Schoolbord komt uit op vrijdag 9 september. Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk
woensdag 7 september en mailen naar Petra: administratie@dacostasoest.nl.

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