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Beste ouders en verzorgers, 
 
Wat vinden we het fijn dat we weer lekker allemaal op 
school zijn. De kinderen zijn gewend aan de nieuwe 
meester of juf en het andere lokaal. Naast alle reguliere 
lessen gebeurt er nog heel veel op school:: 

• Morgen gaan alle groepen ( eindelijk weer) op 
schoolreisje. 

• Iedere middag zijn er sport en spelactiviteiten 
na schooltijd. 

• Iedere maandag hebben de groepen 1 t/m 6 
muziekles van juf Caroline en juf Florita. Groep 
5 en 6 leren dan accordeon of dwarsfluit te 
spelen. 

• Op vrijdag hebben alle groepen theaterles van 
juf Willemijn en meester Peter van het 
Hofpleintheater en komt meester Nathan van 
de Maakotheek onze leerkrachten 
ondersteunen bij de technieklessen. 

• Bij die technieklessen ging het over huizen op 
wielen en laat meester Peter nu zo’n huis op 
wielen ( een camper) hebben. Hij kwam er mee 
naar school en groep 4 heeft dus in het echt 
alles van de techniekles kunnen onderzoeken. 
De meester heeft zelfs een stukje met ze 
gereden 

• De maandagmiddag staat in groep 7 en 8 in 
het teken van IMC Basis. De groepen leren 
over verschillende beroepen. Op dit moment 
zijn ze zelfs een film aan het maken. 

• We doen nog meer aan het kennismaken met 
beroepen, de Bliksemstages in groep 7 en 8; 
en Portrangers in groep 6 en ‘Werken als een 
Paard ’in groep 7. Iedere woensdagmiddag 
nemen 12 leerlingen uit groep 7 hieraan deel. 
Ze hebben onder andere al  geleerd hoe ze 
met hun lichaam kunnen praten met paarden. 

• Groep 5 mag – op uitnodiging van de 
ABNAMRO foundation- op 3 november naar 
het Circustheater in Scheveningen om de 
musical Aladdin te bekijken. Dezelfde 
foundation verzorgt tennislessen voor groep 7. 

 

 
 

Zoveel mooie dingen voor onze leerlingen die leuk zijn, 
maar ook meehelpen om hun horizon te verbreden; om 
andere dingen te leren naast de schoolvakken.  
 
We doen  natuurlijk ook van alles om de kinderen te 
helpen bij de schoolvakken. Net als vorig jaar helpen juf 
Natascha en juf Diana veel leerlingen met lezen. Meester 
Michiel is twee keer per week bezig met leerlingen die 
extra uitdaging nodig hebben en sinds deze week heeft 
iedere groep in ieder geval 1x per week een extra 
meester of juf die ook leerlingen extra hulp kunnen 
geven. 
Als ik deze activiteiten zo bij elkaar zie (en de lijst is nog 
niet compleet, volgende keer meer), dan word ik daar 
heel blij van. Goed dat wij dit allemaal kunnen 
organiseren voor ‘onze’ kinderen. 
 

 
 
De schoolapp: 
Onze Da Costa School-app is nu gekoppeld aan ons 
leerlingadministratiesysteem. Dat betekent dat iedere 
ouder, zodra een kind bij ons is ingeschreven, een mail 
krijgt, waarin staat hoe u zich kunt aanmelden voor de 
app. 
Mocht dit niet goed werken, dan horen wij dat graag, 
zodat we kunnen proberen de problemen op te lossen. 
 
Personeel: 
Helaas is juf Liesbeth nog afwezig ivm ziekte. Heel af en 
toe is zij even op school, maar het gaat minder snel als 
dat de juf zelf ook zou willen. We zijn nog steeds op zoek 
naar een vervanger voor groep 1/2a. 
Juf Paula heeft een paar dagen in het ziekenhuis 
gelegen. Gelukkig is ze nu weer thuis en heeft zij 
binnenkort haar laatste chemokuur. We hopen natuurlijk 
dat de chemo zijn werk heeft gedaan en dat juf Paula 
weer kan opknappen. 
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Corona: 
Op dit moment zijn er een aantal leerlingen thuis omdat 
ze positief getest zijn of in quarantaine zitten. Jammer 
dat zij nu het schoolreisje moeten missen. Voor de 
andere kinderen ( en natuurlijk de leerkrachten) is het fijn 
dat nu de regels zo zijn dat er geen hele groepen meer in 
quarantaine moeten als er een leerling positief getest is. 
We hopen dat de zieke leerlingen snel weer naar school 
mogen komen. 
We blijven zeker tot de herfstvakantie nog vasthouden 
aan de regels en afspraken die we nu hebben. Dat 
betekent dat we geen groepen ouders binnen laten en 
dat we de kleuters om 15.30 uur naar buiten blijven 
brengen. We zoeken wel naar mogelijkheden om met 
kleine groepen ouders de inloop bij de kleuters weer in 
ere te herstellen.  

 
 

Schoolreisje: 
Morgen gaan alle groepen op schoolreis. U heeft alle 
informatie van de leerkrachten gehad. U weet wat de 
kinderen wel en niet moeten meenemen en dat een 
goede regenjas wel nodig zal zijn. Dat hoef ik u hier niet 
meer te vertellen. 
Bij ieder schoolreisje willen er heel veel ouders mee als 
begeleiding. Dat is heel fijn en we begrijpen dat natuurlijk 
ook. Maar we kunnen maar een paar ouders meenemen.  
Eerst delen we naast de leerkrachten alle andere 
collega’s, de assistenten, onze stagiaires en 
vakleerkrachten en overblijfouders in. Dan – en dat is ook 
afhankelijk van de groep en de bestemming- bekijken we 
hoeveel ouders we nog nodig hebben. Deze ouders 
worden benaderd door de groepsleerkrachten. Soms zijn 
er ook kinderen waarvan – bijvoorbeeld door een 
medische reden – er een ouder mee moet, deze ouders 
gaan dan natuurlijk ook voor. Gevolg hiervan is dat we 
iedere keer een grote groep ouders moeten teleurstellen.  
Dat is jammer, maar ik ga ervan uit dat alle groepen dit 
schooljaar nog wel een excursie of museumbezoek of 
een andere activiteit hebben waar de leerkrachten ook 
hulp van ouders kunnen gebruiken, dus geef alvast aan 
de leerkrachten door dat zij u hiervoor kunnen 
benaderen. 
 

 
Hulp in school: 
U weet wellicht dat er – normaal gesproken-  iedere dag 
ouders zijn die tussen de middag in de groepen eten en 
bij de kleuters ook met ze buitenspelen. Deze groep 
ouders kan kan echt wel uitbreiding gebruiken. Heeft u 
zin en tijd om 1 tot 4 keer per week ons te komen helpen, 
dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar 
dcs@dacostachool.com.  of contact opnemen met 
directie of met juf Arzu. Ouders worden overigens nooit in 
de groep van hun kind geplaatst. 
 

Vanuit de ouderkamer: 
In de ouderkamer is de eerste cursus weer gestart en is 
er op de vrijdag weer koffieochtend voor u als ouder..  
 
 
 

 
 
Heeft u het nieuwe bord bij de voordeuren al gezien? 
Ons bestuur, het PCBO bestaat 125 jaar en heeft op alle 
scholen ( en dat zijn er bijna 30 op heel Zuid) zo’n nieuw 
bord laten hangen zodat goed te zien is dat wij een 
PCBO-school zijn. 

 
 
Kalender: 
1 oktober Schoolreisjes naar 

Plaswijckpark en Duinrell 
6 oktober   Start Kinderboekenweek 
8 oktober Studiedag. Alle leerlingen 

zijn vrij. 
14 oktober  Bliksemstage groep 7 
18-22 oktober Herfstvakantie 
3 november Aladdin voor groep 5 
 
Vriendelijke groet, Pia Poot. 
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