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Nieuwsbrief 10         14 maart 2017 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Project 
Deze weken wordt er in alle groepen hard gewerkt aan het project. Het centrale 
onderwerp is ‘Cultuur’.  
De volgende onderwerpen worden in de  groepen uitgewerkt: 
 
Groep 1/2 :  Muziek 
Groeop 3/4: Kunst  
Groep 5:  Oudheid  
Groep 6/7: China 
Groep 8: Italië  
 
Op donderdag 23 maart van 18.00 tot 20.00 uur is er een projectavond. U bent van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen.   
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij zodat u ze ’s avonds 
uitgerust mee kunt nemen naar school. 

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:  

 

Groep 5 gaat de snelheid controleren. 
De kinderen van groep 5 gaan dinsdag 28 maart de snelheid controleren op de 
Jan Topweg samen met de wijkagent. De automobilisten die te hard rijden, krijgen 
dan een rode kaart van hen. Wij hopen natuurlijk dat de rode kaarten in de zak 
kunnen blijven. Of de kinderen van groep 5 daar ook zo over denken, zijn we niet 
helemaal zeker van.  
                                                               

Folders  
Op een tafeltje in de gang van de kleuters 
liggen allerlei folders van verschillende  
instellingen (overheid, gemeente, onderwijs 
etc.) Deze mag u meenemen!  
 

Huwelijk Laura Beelen 
Juf Laura Beelen treedt vrijdag 31 maart in 
het huwelijk met Albert Migchels 
De kinderen zijn uitgenodigd om de 
huwelijksdienst bij te wonen. De kinderen 
en hun ouders hebben hier intussen bericht 
van gekregen. 
We wensen Laura en Albert een hele fijne 
dag toe! 
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Gebedsgroep 
Op onze school zijn een aantal ouders die eens in de maand bij elkaar komen om te 
bidden voor de kinderen, leerkrachten en ouders van onze school. We zouden het fijn 
vinden als er een aantal ‘nieuwe’ ouders in deze groep zouden willen plaatsnemen. 
We hopen dat u hieraan gehoor wilt geven, want het is goed om onze zorgen en 
datgene wat op school gebeurt, in het gebed bij de Heer te brengen. U kunt zich 
opgeven bij Gesina Stronkhorst tel. 0577- 411053. 

Verkeersouders 
Ook deze groep ouders organiseert al jaren 
een aantal acties die in het loop van het jaar 
plaatstvinden. In oktober is er de 
fietskeuringsactie en in het voorjaar zijn er 
diverse andere activiteiten zoals: Streetwise 
van de ANWB of het wandelexamen voor de 
groepen 3 en 4. Ieder jaar is er voor groep 5 
een lasergunactie en de dode hoekoefening 
is er voor groep 8. Voor volgend schooljaar 
heeft deze groep ouders versterking nodig 
van minimaal twee personen. Wilt u 
meedoen?  De werkzaamheden zijn te 
overzien en de kinderen hebben leuke en 
vooral leerzame verkeerslessen. U kunt zich 
opgeven bij Albert Magré of bij de leerkracht 
van uw kind. 
 
 

Korfbal 
Binnenkort willen we graag beginnen met de 
korfbaltrainingen. We zoeken nog trainers 
voor de kinderen uit groep 3, 4 en 5. Wilt u na 
schooltijd enkele keren met de kinderen 
trainen, geeft u zich dan op bij Henrieke 
Klappe (leerkracht groep 5) 
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Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 

 

Agenda: heel veel    

   activiteiten 
 
23 maart: Projectavond 
28 maart Lasergunactie voor groep 5 
28 maart: Spreekuur 
31 maart: Juf Beelen treedt in het  

huwelijk met haar Albert! 
6 april  Schr. Verkeersexamen groep 7 
11 april  Praktisch verkeersexamen gr. 7 
12 april:  Juffendag groep 1 en 2 
12 april:  Voetbaltoernooi 
13 april:  ‘s Middags kinderen vrij i.v.m. 
   teamscholing 
14 april:  Goede Vrijdag 
17 april:  2e Paasdag 
18-20 april:  Eindtoets groep 8 
21 april:  Koningsspelen 
 

Studiedagpersoneel 
Op 13 april  zijn de kinderen ‘s middags vrij i.v.m. een studiemiddag voor het personeel 
 
Sinds 1 augustus 2014 heeft ‘passend onderwijs’ zijn intrede gedaan in het onderwijs. 
Passend onderwijs is de naam voor een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat er om wat een kind nodig heeft 
en niet wat hij heeft (probleem). Vragen die de leerkracht continu stelt zijn: Wat wordt al 
geboden en wat zou ik nog meer kunnen bieden? De complete afstemming van de aanpak van 
de leerkracht is op de onderwijsbehoeften van de leerling gericht. In de afgelopen jaren 
hebben we hier als team al cursussen over gevolgd.  
 
De volgende items komen tijdens de huidige cursus aan de orde: 

 Hoe breng ik systematiek van alle ondersteuningsbehoeften die in een groep aanwezig 
zijn nu in kaart. We werken daarbij met zogenaamde groepsplannen waarin duidelijk 
verwoord staat hoe er wordt gewerkt en welke (groepjes) kinderen welke ondersteuning 
krijgen. Daarbij staan de gestelde doelen centraal.  

 Een ander item betreft de samenwerking tussen leerkracht, intern begeleider, ouders en 
leerling. Ouders en leerlingen worden vanaf het begin van het proces meegenomen. . 

 Daarbij is het belangrijk om uit te gaan van de positieve kanten/aspecten van het kind! 
Het kind voelt zich dan ‘veiliger’ en komt zo beter tot leren. 
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