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Inleiding 

     Dit is een overzicht van de belangrijke data van schooljaar 2019- 
2020.  

     In dit overzicht noemen we alle zaken die handig zijn om      
     direct bij de hand te hebben. Ook worden hier alle zaken  
     opgenomen die van jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld. We  
     adviseren u om dit blad, samen met de jaarplanning, bij de hand te  
     houden. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag  
     naar onze schoolgids. Deze kunt u vinden op onze website:  
     www.d4w.nl/da-costaschool/home/. Wenst u een papieren versie   
     van de schoolgids, dan kunt u deze ophalen bij administratie/   
     directie van de school. 

 
Lestijden 

groep 
ma-di-do- 
vrij ocht  wo ocht  ma-di-do mi     vrij mi 

1 t/m 4 08.30-12.00 08.30-12.15 13.15-15.15 vrij 

5 t/m 8 08.30-12.00 08.30-12.15 13.15-15.15 13.15-15.15 

 
School- en beltijden   

     De schoolbel gaat 5 minuten voor tijd, dus om 08.25 en om 13.10     
     uur. Tijdens deze 5 minuten kunnen de kinderen naar binnen gaan,  
     zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Groep 5 t/m 8 gaat  
     per groep naar binnen, met de leerkracht. 

 
Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

Leerplein 1   

Groep 1 Juf Ilona 
Juf Iet 

ma, di, wo 
do, vr  

Groep 2  Juf Gerjanne ma, di, wo, do, vr  

Groep 3/4 Juf Debbie 
Juf Gea 

ma, di, wo, vr 
do 

Groeps- 

ondersteunen

d 

Juf Ilona – Groep 3 
Juf Nelleke – Groep 4 

 

Leerplein 2   

Groep 3/4 Zie hierboven Zie hierboven 

Groep 5 Juf  Christa 
Juf Mirjam 

ma, do, vrij 
di, wo 

Groep 6 Juf  Maartje ma, di, wo, do, vrij 

Leerplein 3   

Groep 7 Meester Milan* 
Juf Willeke 

ma, di 
wo, do, vr 

Groep 8 Meester Nando 
Juf Anouk 

ma-di-wo-vr 
do 

* Leraar in 

opleiding 
  

Directie Frank Neerhof 
Tel: 06-57197760 
dacostaschool@d4w.nl 
frank.neerhof@d4w.nl  

 
ma t/m vr 

MT 
 

Gerjanne de Bruijn         
gerjanne.de.bruijn@d4w.nl 
Christa Domburg-Verbree 
christa.verbree@d4w.nl   
Anouk Heemskerk 
anouk.heemskerk@d4w.nl 

Leerplein 1 
 
Leerplein 2 
 
Leerplein 3 

IB 

 

Jeanette Boer 

ib.dacostaschool@d4w.nl   

ma-di-do 

Onder-
steuning 
(onderwijs) 

Nelleke van Dixhoorn 
Erna de Ridder 
Anke Boer 
Rianka van der Neut (vrijwilliger) 

ma t/m vr 
 

Administratie, 
secretaresse 
 

Monique den Hoedt 
monique.den.hoedt@d4w.nl  

di-do 

Conciërge 
 

Ruud Kooistra 
Karel Ellerbroek 

 
 

 
 
 
Ziek melden of verzuim melden 
Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, mondeling of 
via telefoonnummer 611897. Wilt u dit voor de aanvang van de 
lessen doen? Graag niet per mail; deze wordt niet tijdig geopend. 
Voor overige verlofaanvragen dient u van tevoren contact op te 
nemen met de directie. 
 
Gymnastiekrooster in sporthal “de Kuil” 

 maandag dinsdag donderdag 

Groep 3   13.15 – 14.45 

         Groep 4   10.30 - 12.00 

         Groep 5   8.45 - 10.15  

G       Groep 6    10.15 -11.45  

         Groep 7 13.30-14.15  14.15–15.00  

         Groep 8 14.15-15.00 13.30-14.15  

Tijd betreft effectieve gymtijd (een ‘gymuur’ duurt 45 minuten) 
Op dinsdagochtend is er een vakleerkracht gymnastiek: Jan Folsche 
 
Overblijven/tussenschoolse opvang (TSO) 
De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven onder 
toezicht van onze overblijfouders. Wij werken met een online 
administratie-systeem TSO-ASSISTENT, waar u uw kind vooraf dat 
het gaat overblijven, moet registreren. Ga naar www.tso-
assistent.net en klik daar op eenmalig registreren. Plaats bij de 
registratie uw kind in de groep waarin uw kind komend schooljaar 
(2019 - 2020) zit. Als de registratie succesvol is, bent u gelijk 

ingelogd. U ontvangt geen inloggegevens per email. 
Per overblijfmoment zijn de kosten € 2,00. U betaalt per maand via 
een automatische incasso achteraf en na ontvangst van een 
gespecificeerde declaratie. 
U kunt een snelkoppeling op uw mobiel maken, zodat u snel en 
makkelijk kunt inloggen. Ga op uw mobiel naar de website: 
www.tso-assistent.net en voeg deze site toe aan uw 
startscherm. Er verschijnt dan een snelkoppeling (app) op uw 
startscherm.  
TSO-coördinatoren Sigrid Stegeman en Sindy de Wit 
E-mail: tso.dacostaschool@d4w.nl 
 
 

Festiviteiten en activiteiten 
Elk schooljaar vinden er diverse activiteiten en festiviteiten plaats. 
Deze kunt u vinden op de halfjaarkalenders van de school. 
De belangrijkste data hebben we hieronder op een rijtje gezet. 
 

Vakantie en Studiedagen 

Herfstvakantie ma 21 okt t/m vr 25 okt 

Kerstvakantie ma 23 dec  t/m vr 3 jan 

Voorjaarsvakantie ma 24 febr t/m vr 28 febr 

Goede vrijdag en Pasen vr 10 april t/m ma 13 april 

Meivakantie ma 27 april t/m vr 8 mei 

Hemelvaartsdag en vrijdag do 21 mei t/m vr 22 mei 

2e Pinksterdag ma 1 juni 

Zomervakantie vrij 17 juli t/m vr 28 aug 

Studiedagen  
(leerlingen vrij) 
 

vrij 31 januari 
vrij 21 februari 
ma 2 maart  
do 9 april 
ma 11 mei 

 

Ouder informatie avond + borrel alle ouders 
Dinsdag 10 september groep 1 t/m 8 
 

Startgesprekken 
Woensdag 18 september 
Hiervoor krijgt u via Social Schools een uitnodiging. 
 
Portfoliogesprekken 
Woensdag 12 februari 
Hiervoor krijgt u via Social Schools een uitnodiging. 
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Schoolreis en kamp  
Groep  1 t/m 7  donderdag 4 juni schoolreis 
Groep 8 kamp  17, 18 en 19 juni   
 
Luizencontrole 
Na elke vakantie komt de “kriebelbrigade” om de kinderen te 
controleren op hoofdluis. Indien bij uw kind een besmetting wordt 
geconstateerd, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 
Wanneer u zelf bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dit dan melden 
bij de leerkracht? 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met:  
- Junis Kinderopvang  
- Het Tuinhuis 
- Quadrant Kindercentra  
 
Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken (D4W) 
De Da Costaschool maakt, samen met 16 andere basisscholen, deel 
uit van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken.  
Bezoekadres stafbureau:      
Nieuwe Gouwe W-Z 1    
2802 AN Gouda    
tel. 0182-526719 
info@d4w.nl 
https://www.d4w.nl/ 
                        

Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de 
school en komt op voor de belangen van personeelsleden, ouders 
en leerlingen. De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. 
Email: mr.dacostaschool@d4w.nl  
Oudergeleding:   Jolanda Mol (voorzitter) 
                         Yvonne Looye  

Richard Griffioen  
Teamleden:        Debbie de Mooij 
                         Willeke Huijzer 
                         Jeanette Boer 
 
Activiteiten commissie (AC) 
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit enthousiaste ouders die 
allerlei activiteiten organiseren in, rond en voor de school. Zij 
ondersteunt het team van de school in praktisch opzicht. 
Email: ac.dacostaschool@d4w.nl    
Ouders:   Sindy de Wit (voorzitter), Kim Both 

(penningmeester), Wilma van der Klugt, Amal 
Jansen, Marlous Vorderman, Esther van Krimpen, 
Petra Gogan, John van der Ree, Joyce Rietveld, 
Astrid de Jonge 

Teamleden:        Frank Neerhof 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is € 40,- per kind. U ontvangt in september het 
verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Hoewel de ouderbijdrage 
vrijwillig is, gaan we ervan uit dat ieder zijn of haar steentje 
bijdraagt (o.a. voor kosten van de schoolreis).   
Rekeningnummer  NL42RABO0308812379   
t.n.v. Da Costaschool/ouderbijdrage, o.v.v. naam en roep van uw 
kind(eren). 
 
Decoratie commissie (DC) 
De decoratie commissie (DC) is een groep ouders die een paar keer 
per jaar de school in een bepaalde sfeer brengt, door zowel binnen 
als buiten bij de ingangen decoratie aan te brengen. 
Contactpersoon: Petra Suddaby 
 
ICT 
Onze school heeft twee ICT-coördinatoren: 
Monique den Hoedt - monique.den.hoedt@d4w.nl   
Maartje Kapteijn – maartje.kapteijn@d4w.nl 
 
Hoogbegaafdheidsspecialist 

Debbie de Mooij,  groep 1 t/m 4 
Nelleke van Dixhoorn, groep 5 t/m 8 

 
 
 
Specialist Het jonge kind 
Gerjanne de Bruijn 
 
Klachtenregeling m.b.t. het onderwijs 
Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren 
dat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. De 
school heeft daarom een klachtenregeling. U heeft als ouder volop 
de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te 
kloppen. Wij onderscheiden als school de volgende stappen: 
1. U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de 
desbetreffende leerkracht/interne begeleider. 
2. Indien (het resultaat van) dit overleg voor u onbevredigend is 
verlopen, verzoeken wij u een afspraak te maken met de directie. 
Uw opmerking of klacht wordt dan met de directie, de leerkracht en 
u besproken.  
3. Als het bovengenoemde traject voor u onbevredigend is 
verlopen, kunt u zich wenden tot de voorzitter van het college van 
bestuur van Stichting de Vier Windstreken, mevr. D. Lorier-Kooi. 
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid en de taak om beide 
partijen (ouders en school) hoor en wederhoor te geven en zo 
mogelijk te bemiddelen in het conflict.  
4. Als bemiddeling door het bestuur niet tot een voor u 
bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van onze school. Die zal u helpen met de verdere 
klachtenprocedure. 
  

De school is aangesloten bij Stichting Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs (Stichting GCBO). 
Postbus 82324,  
2508 EH Den Haag.   
Tel 070-3861697 
Website: www.gcbo.nl 
E-mail: info@gcbo.nl 
 
Intern Contactpersoon (vertrouwenspersoon) 
Ilona van Duuren 
ilona.van.duuren@d4w.nl   
Maartje Kapteijn 
maartje.kapteijn@d4w.nl 
 
Extern vertrouwenspersoon  
GGD Hollands Midden 
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 
Tel: 088-3083342 
E-mail: externevertrouwenspersonen@ggdhm.nl  
 
Jeugdarts 
Schoolartsendienst  
GGD Hollands Midden 
Spoorlaan 2a 
2411 ER Bodegraven 
0172- 613410 
 
Logopedist van de GGD  Hollands-Midden, 
jeugdgezondheidszorg 
Logopedist: Anneke de Goede 
E-mail: adegoede@ggdhm.nl   
Tel: 088-308434 
 
Ouder infowebsite  en -lijn 
www.50tien.nl  0800-5010 

 
Onderwijs inspectie 
www.onderwijsinspectie.nl  
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