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Beste ouders en verzorgers, 
 

We zijn begonnen aan het laatste stukje van het 
schooljaar. Nog maar 7 schoolweken en dan is het 
zomervakantie. Weken waarin er naast de normale 
lessen en de Cito E-toetsen ook veel leuke dingen op de 
agenda staan. U leest er in deze nieuwsbrief alles over. 
 
Personeel: 
Juf Paula is langzamerhand haar uren aan het 
opbouwen. Zij werkt voornamelijk nog op de wat stillere 
momenten, waardoor u als ouders haar nog weinig zien. 
Juf Martha was ook begonnen met een paar uur weer te 
werken, maar jammer genoeg heeft ze  daar ook weer 
mee moeten stoppen.  
 
Op 1 mei is meester Ton Redelijkheid in groep 8 
begonnen. We zijn heel blij met deze nieuwe ervaren 
leerkracht. Weet u dat veel andere scholen jaloers zijn op 
al die meesters op de Da Costa? 
De komst van meester Ton betekent ook dat de groepen 
5 en 6 weer als enkele groepen verder gaan en groep 5 
met meester Nathan en groep 6 met juf Karishma het 
schooljaar kunnen afmaken. 
Complimenten voor de leerlingen uit groep 5 en 6 en 
natuurlijk ook voor de groep 8 leerlingen voor de manier 
waarop jullie dit opgepakt hebben. Dat was heel fijn! 
Vanzelfsprekend ook op deze plek een bedankje aan 
Nathan en Karishma. 
 
Juf Liesbeth heeft besloten om de Da Costa School te 
gaan verlaten. Zij gaat op een school dichterbij huis 
werken. Dinsdag 31 mei is haar laatste werkdag bij ons 
op school. Ouders die Liesbeth gedag willen zeggen, zijn 
die middag tussen 15.15 en 15.45 uur welkom in haar 
lokaal. 
Juf Smeggy – die al heel veel heeft ingevallen bij de 
kleuters – zal tot de zomervakantie juf Liesbeth in 1/2 a 
vervangen. 
 
Als onderdeel van de plannen vanuit de gemeentelijke 
NPO-gelden komen er op de scholen speciale 
zorgteams. Zo is dan bijvoorbeeld de contactpersoon van 
het wijkteam een aantal dagen op school aanwezig. Ook 
worden de uren van het schoolmaatschappelijk werk ( 
SMW) flink uitgebreid. Alles met de bedoeling om als er 
zorg is leerlingen (en ouders) nog beter en sneller te 
kunnen helpen en ondersteunen. 
In het kort betekent het voor ons dat we in plaats van 1,2 

 
dag SMW naar 4 dagen SMW gaan. Jammer genoeg 
betekent dit wel dat we na 22 jaar afscheid mo eten 
nemen van onze SMW-er juf Mireille Gelukkig is onze 
nieuwe SMW-er een goede bekende. Juf Arzu is onze 
nieuwe SMW-er.  
Het werk van juf Arzu als medewerker 
ouderbetrokkenheid wordt per 1 juni door juf Natascha 
Keller overgenomen die we natuurlijk kennen van haar 
werkzaamheden op school en bij Kinderdam ( BSO). 
 

                   
 
 
Schoolreisje: 
We gaan dit schooljaar nóg een keer op schoolreisje. Het 
schoolreisje in september was immer s het schoolreisje 
van vorig schooljaar. 
Wanneer: 7 juli 
Waarheen:  
groepen 1,2,3: Avonturenboerderij Molenwaard 
groepen 4,5,6 en schakel: Drievliet 
 
Wanneer : 20 juni 
Waarheen: groep 8 Walibi Flevo 
 

 
 
 
 
Schoolfruit en schoolmelk: 
We krijgen op dit moment geen schoolfruit en 
schoolmelk. Daar is voor dit schooljaar weer een einde 
aan gekomen. U moet uw kinderen dus weer zelf melk ( 
of ander drinken) en fruit meegeven naar school, 
We hebben ons weer aangemeld voor volgend 
schooljaar en hopen dat we weer mee kunnen doen. 
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Schoolfoto’s: 
De schoolfoto’s zijn binnen en kunnen gekocht worden bij 
de leerkracht. Als u de foto’s gekocht heeft kunt u de 
gratis broertjes en zusjes foto bij de administratie 
ophalen. 
 
Bezoek Naturalis: 
Het jeugdeducatiefonds en Naturalis hebben groep 5 en 
6 uitgenodigd voor een bezoek aan Naturalis. Deze 
groepen hebben dus een extra uitstapje op 21 juni. Ook 
het busvervoer is geregeld. 
 

 
 
Doelenconcert: 
We zijn heel blij dat na 2 jaar corona eindelijk het 
Doelenconcert van groep 6 weer door kan gaan. Na twee 
jaar oefenen op de accordeon en fluit vormen ze op 
dinsdag 28 juni in de grote concertzaal van de Doelen 
met de andere scholen en leden van het Rotterdams 
Philharmonisch orkest één groot orkest. De ouders van 
de leerlingen uit groep 6 mogen bij dit concert aanwezig 
zijn. U krijgt daarvoor een toegangskaart. Ook de 
leerlingen uit groep 5 gaan naar het concert kijken en 
luisteren, zodat zij alvast zien waar zij volgend jaar zullen 
optreden. 
 

 
 
 
 
Schooljaar 2022-2023: 
We zijn nog druk bezig om de groepsverdeling voor het 
komend schooljaar te maken. We hebben op dit moment 
2 vacatures open staan. U begrijpt dat het voor de 
verdeling van de groepen een verschil maakt of we voor 
deze vacatures wel of niet nieuwe leerkrachten kunnen 
vinden. 

Wel is duidelijk dat we met twee kleutergroepen gaan 
starten. Onduidelijk is nog of we één of twee groepen 3 
kunnen maken. Duidelijk is ook dat we een 
combinatiegroep met groep 6 krijgen. 
Nog aardig wat te puzzelen dus. Wij hopen echt zo snel 
mogelijk de uitkomst van die puzzel met u te kunnen 
delen. 

 
 

Eerder op vakantie: 
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie. 
Lekker een paar weken om uit te rusten, te genieten van 
het mooie weer en misschien eindelijk weer de familie in 
het buitenland te kunnen bezoeken. 
Voor de leerlingen begint de vakantie op 8 juli. Die dag 
zijn zij al vrij.  
Wij mogen geen toestemming geven om eerder op 
vakantie te gaan, ook al is de vlucht dan goedkoper, ook 
al reist u met anderen mee, ook al bent u al heel lang niet 
op vakantie geweest. Er zijn slechts een paar redenen 
voor extra verlof waar wij als school tijdens het schooljaar 
toestemming voor kunnen en mogen geven. Die redenen 
kunt u in de schoolgids vinden. 
 

 

 
 
 
26 mei  Hemelvaartsdag – leerlingen vrij 
27 mei  iedereen vrij 
6 juni   2e Pinksterdag, leerlingen vrij 
20 juni  Schoolreisje groep 8 
21 juni  gr 5 en 6 naar Naturalis 
28 juni  Doelenconcert gr 6 
30 juni  afscheidsavond groep 8 
5 juli  LOL gesprekken 2e rapport – 

leerlingen om 12.00 uur vrij 
7 juli  schoolreisjes 1 t/m 7 en schakelklas 
8 juli  start zomervakantie – leerlingen vrij 
22 aug  eerste schooldag schooljaar 21 -22 
 
 
Vriendelijke groet, Pia Poot. 
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