Nieuwsbrief 2
Beste ouder(s), verzorger(s),

2 november 2020

Dank U wel HEER
Voor gewas en arbeid, van dit jaar
Voor het dagelijks brood ons gegeven
Voor de goede dingen in ons leven
Voor aardappelen, en alle etenswaar.
Dank U wel HEER
Dat de oogst weer overvloedig was
Bieten, granen, groenten en ook fruit
We kunnen weer een heel jaar vooruit
Het komt zowel mens als dier van pas.
Dank U wel HEER
Voor de arbeid die we mochten verrichten
Voor het onderhoud van ons bestaan
Ondanks de crisis die we ondergaan
Die handel en bedrijven doen ontwrichten.
(schrijver: Fedde Nicolai)

Dankdag
Aanstaande woensdag is het dankdag. We zullen in de groepen na het schoolontbijt
aandacht geven aan het thema van dankdag.

Schoolontbijt
Op woensdag 4 november doen we weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten. De kinderen dienen wel een bordje,
beker en mesje mee te nemen. (van niet breekbaar materiaal) Bakker Piet zal voor dit
ontbijt het brood verzorgen. Dank hiervoor!
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Mededelingen
•

De fruitdagen zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen krijgen
de kinderen van 9 november t/m 16 april fruit op school. In de bijlage vindt u
hierover meer informatie. (Het kan zijn dat door de eventuele toekomstige
coronamaatregelen de levering van het schoolfruit niet mogelijk is. Daarvan wordt
u op de hoogte gehouden.

•

Wilt u wijzigingen van gegevens (adres, telefoonnummers, emailadressen) z.s.m.
aan ons doorgeven. (dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl)

Welkom
Na de herfstvakantie zijn 4 nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Jaycen
Bronkhorst, Elias Burggraaf en Tom van Twillert zijn in groep 1 gekomen en Elena van
Twillert zit in groep 3. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

Oproep GMR
Naar aanleiding van de oproep om namens onze school plaats te nemen in de GMR zijn we
blij met de reactie van Rianne Wester, moeder van Sophie uit groep 4.
Zij stelt zich hiervoor beschikbaar en gaat namens de ouders uit Elspeet zitting nemen in
de GMR.

Sint
Zoals het nu lijkt, zal Sint onze school wel bezoeken, maar deze keer brengt hij geen
surprises mee. Dat betekent dat ouders van groep 1 t/m 4 dit schooljaar geen surprises
hoeven te maken. Uiteraard zal de Sint wel een cadeautje voor de kinderen meenemen.

Inzameling voor de voedselbank
Met biddag en dankdag werken we iedere keer samen met de Nieuwe Kerk in Ermelo. In
verband met de Coronacrisis is er ’s middags geen kerkdienst voor de kinderen. Ieder jaar
wordt er een inzameling voor de voedselbank gehouden. Nu lijkt het ons een goed idee
om daar onze medewerking aan te verlenen. U kunt volgende week maandag t/m
woensdag houdbare melk, groenten uit een pot, wasmiddel, bonenschotel in zak,
vacuüm verpakte kaas (max. 500g) inleveren bij school. Woensdag 12.00 uur worden
deze spullen dan opgehaald en naar het kerkplein van de Nieuwe Kerk in Ermelo
gebracht.
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Vanuit de MR:
Tussentijdse evaluatie aanpak Corona-regels Da Costa Elspeet
Toen begin maart de Corona-crisis uitbrak en alle schooldeuren vrij plotseling verplicht
moesten sluiten, ontstond een situatie die nog niet eerder was meegemaakt. Hierdoor
moest er op vrij korte termijn binnen de richtlijnen een plan worden opgesteld. In eerste
instantie onderwijs op afstand, daarna de 50% herstart en tot slot de 100% opening binnen
alle corona-regels. Om de ervaringen van het afgelopen half jaar in beeld te brengen en
te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen, is er een tussentijdse evaluatie (met een beperkt
karakter) gehouden onder ouders en personeel. De MR heeft een korte samenvatting
gemaakt van de resultaten van de evaluatie:
- Zowel de schriftelijke als de niet schriftelijke communicatie is als voldoende of
goed ervaren, met name ten aanzien van het thuiswerken en de regels in het begin
van de crisis. Belangrijkste aanbeveling is het kijken naar de doelgroep, en
proberen eventueel onderscheid te maken tussen verschillende leeftijdsgroepen.
- Wat betreft de vertaling van de Coronaregels van de overheid naar regels op de Da
Costa Elspeet varieert de mening van te strak (niet doorgaan musical, geen ouders
in de school) naar voldoende (juiste vertaling van de regels)
- De omschakeling naar onderwijs op afstand is als heel positief ervaren, duidelijke
communicatie, veel contact met de kinderen en een goed en variërend aanbod van
lesmateriaal.
- Wat als een gemis wordt ervaren is het even kunnen binnenlopen bij leerkrachten,
en de ervaring van de kleintjes (4/5 jaar) zou onderschat zijn.
- We vinden dat de gezondheid van de leerkrachten voorop moet blijven staan, en
dat we in de toekomst moeten blijven kijken naar de kansen en mogelijkheden en
niet naar de problemen.
Aangekondigde ontruiming (bij brandalarm)
Op maandag 28 september 2020 werd in de noodlocatie een aangekondigde ontruiming bij
brandalarm gehouden. Hoofd BHV Albert Magre had de leiding, evaluatie door de MR.
Binnen 1:30 minuten was de school leeg, en na 2:30 minuten was de presentielijst van de
leerlingen gecheckt door de leerkracht van de groep (buiten op het plein). De ontruiming
verliep rustig en geordend, kinderen en leerkrachten wisten duidelijk wat er verwacht
werd. In verband met de kou hadden de leerlingen de jassen na de pauze mee de klas
ingenomen, deze werden in de klas aangetrokken op moment dat alarm ging. Hiermee
was het duidelijk voor de kinderen dat ze nooit naar de kapstok moeten rennen om hun
jas te gaan pakken. Door hoofd BHV werd gecontroleerd op achterblijvers in de overige
lokalen en WC’s. Het was een geslaagde, nette en ordelijke ontruiming.

Agenda:
4 november:
4 november:
4 december:

Dankdag
Schoolontbijt
Sinterklaasfeest

Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet
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