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Beste ouders en verzorgers, 
 

We zijn aan het aftellen. Nog ruim 4 schoolweken. In 
deze weken staat er nog heel wat op het programma: 
Deze week maken de leerlingen de laatste cito toetsen 
en verder staan er nog uitstapjes en schoolreisje 
gepland. Groep 6 gaat optreden in de Doelen. Ouders 
van groep 6 gaat u mee om te zien hoe uw kind op het 
grote podium van de concertzaal samen met leerlingen 
van andere scholen muziek maken?  
Groep 8 is hard aan het repeteren voor de eindmusical 
die ze op 30 juni voor hun ouders zullen opvoeren.  
Meester Nathan gaat donderdag 16 juni trouwen en zal 
dat samen met zijn vrouw Roos op 20 juni op school over 
doen. 
We willen u ook nog graag laten zien wat de kinderen dit 
jaar hebben geleerd bij de muziek- en theaterlessen. U 
hoort nog precies wanneer we dat gaan doen. 
 
Samenwerking met ouders: 
Iedere ouder en iedere leerkracht wil dat alle kinderen 
zonder problemen de 8 groepen op de Da Costa School 
doorlopen. Jammer genoeg lukt dat niet bij alle kinderen. 
Soms zijn er kinderen waar we zorgen hebben omdat het 
niet gaat zoals het zou moeten gaan. Met de ouders van 
die kinderen gaan we dan in gesprek. Soms volgen er 
onderzoeken en vaak volgen er meer gesprekken. De 
uitkomst van die gesprekken is heel wisselend. Een 
leerling kan toch nog doorgaan naar de volgende groep, 
een leerling kan een jaar nog eens doen, er komt hulp in 
de school of er wordt besloten dat een leerling beter op 
zijn/haar plek is op een andere school.  
Het zijn vaak moeilijke, emotionele gesprekken die we 
dan hebben. Ook dit jaar hebben de leerkrachten, IB-ers 
en soms ook de directie veel van deze gesprekken 
gevoerd. Soms ook samen met deskundigen van PPO, 
Auris of een andere organisatie. Allemaal gesprekken die 
maar één doel hebben: Wat is het beste voor de leerling. 
Dat willen we allemaal. 
Ook nu zijn er leerlingen die een kleuterverlenging krijgen 
of nog een keertje een groep doen en er zijn leerlingen 
die naar een andere school zullen gaan. Ik vind het heel 
fijn dat we met veel ouders hele goede gesprekken 
hebben gevoerd en dat we samen met elkaar– ouders en 
school-  en geholpen door de kennis van deskundigen 
goede beslissingen hebben kunnen nemen. Dank voor 
goede gesprekken, uw medewerking en vertrouwen. 
 
 

Eindtoets: 
Gesprekken zijn er ook gevoerd met de ouders van de 
leerlingen uit groep 8 die op de eindtoets een hoger 
advies kregen dan het schooladvies. Hier hebben we ook 
samen met de ouders gesproken over wat het beste is 
voor hun kind. Soms werd het advies door ons bijgesteld, 
soms niet , omdat het kind bijvoorbeeld al in een goede 
groep geplaatst was. 
We zaten met de score van de eindtoets ( IEP) dit jaar 
net onder het landelijk gemiddelde. De score past goed 
bij onze verwachtingen van deze groep 8, dus ze hebben 
het goed gedaan!  ( Landelijk gemiddelde = 80. Score Da 
Costa ; 78). 
 
Nu we het toch over cijfertjes hebben. Ons bestuur heeft 
een onafhankelijke bureau een onderzoek laten doen 
naar de resultaten van onze leerlingen voor en na 
corona. Daarvoor zijn de resultaten van de Cito LVS 
toetsen voor en na corona met elkaar vergeleken. En wat 
ik eerder in deze nieuwsbrief al schreef, is nu door dat 
onderzoek ook bevestigd. Gemiddeld presteren onze 
leerlingen beter dan vóór corona!!! 
Het is zelfs zo dat van alle PCBO scholen de Da 
Costa het  meeste veerkracht heeft getoond en de 
corona-achterstanden helemaal zijn weggewerkt 
grootste is.  
We zijn heel trots op onze leerkrachten en leerlingen.  
 
Schooljaar 2022-2023: 
In de vorige nieuwsbrief schreven we nog dat we nog 
hard moesten puzzelen om voor volgend schooljaar de 
leerkrachten over de groepen te verdelen. Maar we zijn 
er uit!!! Hieronder ziet u de groepsverdeling voor het 
schooljaar 2022-2023:. 
: 

Groep Leerkracht(en) assistente 

1/2a Merve en 
Yvette 

Smeggy 

1/2b Jeanine en 
Judith 

Smeggy 

3 Elieske en 
Saar 

Guzide 

4 Nathan en 
Peter 

 

5/6 Karishma Shurenda 

7 Chiel en Peter  

8 Ton en Peter  

schakel Hanifi Vivian 
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Peter vult de losse dagen in in de groepen waar de 
leerkracht niet fulltime werkt. Op de dinsdag zal Peter 
met individuele of kleine groepjes leerlingen bezig zijn. 
De kleuters moeten nog over de twee groepen worden 
verdeeld. Wij zullen dat zo snel mogelijk doen. U begrijpt 
dat we geen rekening kunnen houden met alle 
individuele wensen. 
 
Personeel: 
Natascha is afgelopen woensdag begonnen als 
medewerker ouderbetrokkenheid.. Aanstaande 
donderdag 9 juni is er voor alle ouders gelegenheid om ’s 
morgens koffie te komen drinken en kennis te maken met 
Natascha ( voor zover dat nodig is, want velen van u 
kennen Natascha al wel). Donderdag zal ook Arzu nog 
aanwezig zijn.  
Tot de zomervakantie is er iedere  vrijdagochtend 
gelegenheid om koffie te drinken en bij te praten in de 
ouderkamer. Na de zomervakantie za Natascha ook de 
andere activiteiten op gaan pakken. 
 
 
 
 

                   
 
 
Schoolreisje: 
Wanneer: 7 juli 
Waarheen:  
groepen 1,2,3: Avonturenboerderij Molenwaard 
groepen 4,5,6,7 en schakel: Drievliet 
 
Wanneer : 23 juni* 
Waarheen: groep 8 Walibi Flevo 
*De datum van groep 8 is veranderd.!! Dit heeft te maken 
met het tekort aan bussen en chauffeurs op de eerdere 
datum. 

 
 

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. 
Wij mogen helemaal geen toestemming geven om na de 
vakantie later te starten. 
 

 
 
Inleveren laptops en chromebooks: 
Heel veel kinderen hebben op dit moment een laptop of 
chromebook van school thuis in bruikleen. Deze moeten 
vóór de vakantie weer ingeleverd worden. We kunnen ze 
dan nakijken en na de vakantie weer opnieuw uitdelen 
aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. 
De laptops van groep 8 willen we graag uiterlijk24 juni 
weer op school hebben. Die van de andere groepen 
uiterlijk30 juni.  
Ze moeten worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. 
Wilt u er voor zorgen dat de oplader ook meekomt en dat 
er op de laptop een papiertje met de naam van de 
leerlingen is geplakt ( met plakband). 

 

 
 
 
21 juni  gr 5 en 6 naar Naturalis 
23 juni  Schoolreisje groep 8 
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 en Sabrina. 
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