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Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 

Het afgelopen weekend mochten we Pinksteren vieren. Het feest waar we mogen  

gedenken dat God zijn Geest gestuurd heeft om ons te bemoedigen en te sterken. 
Ook in deze Coronatijd mogen we weten dat God er is voor ons! 

 
 

Als een windvlaag! 
 

 

Als een windvlaag die ons aanraakt, 

als een kracht die vleugels geeft 
strijkt Gods adem langs de aarde, 
stroom van hoop voor al wat leeft. 

 
Kracht die mensen bij elkaar brengt 

en die grenzen opengooit. 
Vuur dat koude harten opwarmt 

en de muur van ijs ontdooit. 

 
Een bezieling diep van binnen, 

als het trillen van een snaar. 
Door de Geest van God bewogen, 

staan wij open voor elkaar. 

 
Mensen komen in beweging, 

willen meedoen, vatten moed, 
willen bouwen aan een wereld 
waar het leefbaar is en goed. 

 
Als een windvlaag die ons uittilt 

boven ons beperkt bestaan, 
wijst de Geest van God ons wegen 

die wij samen kunnen gaan. 
 

‘Jaarringen’ van Greet Bookerhof-van der Waa 
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Toch nog alle kinderen in de groep……toetsen en rapportage. 
De kinderen gingen de laatste weken in halve groepen naar school. Vanaf 8 juni hopen  
we alle kinderen in de groepen te ontvangen. Dat zal wel even wennen zijn. Voor de 

kinderen maar ook voor de leerkrachten. De kinderen zien elkaar weer na bijna drie 
maanden. Er zal dan ook veel aandacht besteed worden aan groepsvorming. 
In de loop van deze week hopen we u meer informatie te kunnen geven hoe we na 8 juni 

met de kinderen aan het werk gaan. 
Wat het leren betreft, staan de primaire vakken (taal, spelling, lezen en rekenen) bij ons  

centraal, zodat de leerkrachten een goed beeld krijgen van de kinderen. 
Dat betekent dat we minder gaan toetsen en testen. Normaliter worden in mei/juni de 
toetsen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem. Daar zit veel tijd in. We willen dat in  

groep 3 t/m 5 gaan beperken tot spelling en lezen.  
Voor het rekenen worden alleen de methodetoetsen afgenomen. 

In de groepen 6 en 7 worden alle toetsen wel afgenomen, omdat deze digitaal zijn en het 
minder tijd kost. Ook krijgen we zo een goed inzicht ‘waar’ de kinderen nu zitten en waar 
we dit en volgend jaar extra aandacht aan moeten besteden. 

Op het rapport zullen dan alleen de vakjes behorend bij bovenstaande vakgebieden  
worden beoordeeld. 

 

Schoolfruit 
Inmiddels zijn we gestopt met schoolfruit. We willen hier wel een vervolg aan geven.  
Daarom zijn woensdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen! 
Het is op deze dagen de bedoeling dat de leerlingen fruit bij zich hebben! 

 
Overblijfouders 
Nog maar eens een keer een oproep: Zoals het er nu uit ziet, hebben we volgend 

schooljaar een ernstig tekort aan overblijfouders. Hierbij willen we dan ook een oproep aan 
u allen doen om u op te geven als overblijfhulp.  

U kunt u opgeven bij Diana Vos. Tel: 06-12062738 
 

Welkom 
Hierbij willen we Evi Vierhout en Niek Schoonhoven van harte welkom heten in groep 1.  
We wensen jullie veel plezier en hopen dat jullie snel zullen wennen bij ons op school! 
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Schoolfotograaf 
Foto Koch komt op vrijdag 19 juni de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde 
richtlijnen van het RIVM hebben zij, maar ook wij, extra voorzorgsmaatregelen genomen om 
zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen 
waarborgen. De foto’s zullen in het kleutergymlokaal worden gemaakt zodat er voldoende 
afstand gehouden kan worden.  
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden 
twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.  
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een 
stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.  
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op 
de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij 
de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen 
de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.  
• De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  
• Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de 
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in 
op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen 
bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! (zie voorbeeld) U hoeft niet persé 
meerdere foto’s te bestellen.  
• U kunt eenvoudig betalen middels iDeal,  
factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de  
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld  
opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling 
kunnen plaatsen op de site.  
• Tip van de schoolfotograaf:  
als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter 
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluoriscerende kleding. 
 

Spreekuur 

Door de coronacrisis is het spreekuur van april komen te vervallen. Daarom willen we na deze 
hectische maanden in de periode van 8 t/m 26 juni spreekuren organiseren. We mogen echter 
geen ouders in de school ontvangen, ook niet buiten schooltijd. (zie ‘protocol volledig openen 
basisonderwijs’).  
Daarom willen we u de mogelijkheid  aanbieden voor een telefonisch spreekuur. Iedere 
leerkracht  organiseert in deze weken zijn eigen telefonische spreekuur. Uw kind krijgt van 
zijn/haar eigen leerkracht een uitnodiging waarvan u gebruik kunt maken. De gesprekken 
willen we beperken tot zo’n tien minuten. In de loop van de volgende week zullen de 
spreekuurbriefjes worden uitgedeeld. 
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Zending 
We sparen al een poos voor de stichting GAiN. Het project waar wij voor sparen is in  
Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Daar is een project opgezet in de sloppenwijk Kibera.  
We sparen voor het Day care centrum daar. Nu is er door de coronacrisis een tijd geen 
zendingsgeld opgehaald. We willen daarom nog voor dit project doorsparen tot de 
zomervakantie. We hopen straks een mooi bedrag over te kunnen maken naar de stichting 
GAiN.  
 

Vakantierooster en studiedag(delen) schooljaar 2020-2021 
Hieronder vindt u het vakantierooster en de overige vrije dagen voor het komende 
schooljaar. 
 
Vakanties: 
Herfstvakantie:  19 – 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:  21 december 2020 - 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:   22 – 26 februari 2021 
Paasvakantie:  2 – 5 april 2021 
Meivakantie:   26 april – 7 mei 2021 
Hemelvaartsvakantie: 13 en 14 mei 2021 
Pinkstervakantie  24 mei 2021 
Zomervakantie:  19 juli - 27 augustus 2021 
 
Studiemomenten personeel :  
In verband met studiedag(del)en van het personeel zijn de kinderen vrij op : 
donderdag: (hele dag) 28 januari 2021 
dinsdagmiddag:   2 maart 2021 
maandagmiddag:  12 april 2021 

 

 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 

Agenda:  
  
19 juni: Schoolfotograaf 
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