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       19 september  2 017  ∙  INFO 2 
 

 

IN DEZE INFO Morgen schoolreisje! 

   Start Meidencompetitie 

   De Vreedzame School 

   Staking 5 oktober 

   Gymspullen 

   Warmmaaklessen BSA 

   Nederlands Filmfestival 

   Klassenpresentatie 
 

BELANGRIJKE DATA 
 

Wo 20/9 Schoolreisje groep 1 t/m 8 

Do  21/9 Bioscoopbezoek groep 5 

   Afstemmingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Ma 25/9 Informatie-avond groep 8 om 19.30 uur 

Di  26/9 MR-vergadering 

Vr  29/9 Klassenpresentatie om 8.45 uur 

   voor Olifanten, groep 4 en groep 6 

Wo 4/10 Start Kinderboekenweek 

Vr  6/10 Brede School Voetbaltoernooi gr. 7 en 8 

Wo 11/10 Klassenpresentatie om 8.45 

   voor Beren, groep 3 en 7 

Vr  13/10 Studiedag onderbouw 

   Groep 1, 2, 3 en 4 vrij  

Za  14/10 Start herfstvakantie 

Ma 23/10 Weer naar school! 



SCHOOLREISJE WOENSDAG 20 SEPTEMBER 
 

Nog heel even en dan is het zover! De hele Da Costaschool 

Hoograven gaat op schoolreis.  

Morgen, op 20 september, vertrekken groep 3 en 4 om 9.00 uur naar 

de Spelerij, groep 5 t/m 8 naar GeoFort en de kleuters gaan om 9.15 

uur naar Dierenpark Amersfoort. 

Het is handig als uw kind kleding en schoenen draagt die tegen een 

stootje kunnen. 

Geld gaat niet mee en ook grote zakken snoep en chips blijven thuis. 

Natuurlijk mag uw kind wel iets extra lekkers meenemen maar geen 

grote hoeveelheden. 

De ouderraad zorgt ook dit jaar weer voor ijsjes op elke locatie! 

Groep 3 en 4 én 5 t/m 8 zijn rond 16.00 uur weer terug en de kleuters 

rond 14.45 uur. De bussen parkeren bij de grasstrook van het 

Camminghaplantsoen. 

Nu alleen nog mooi weer en de dag kan niet meer stuk! 

Wij hebben er zin in! 
 

De schoolreiscommissie 

 
START MEIDENSPORT HOOGRAVEN 
 

Vanaf vrijdag 22 september start Meidensport in Hoograven. 

Meiden in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar kunnen tijdens Meidensport 

kennismaken met verschillende sporten en spelvormen.  

Meidensport zal het gehele schooljaar plaatsvinden in de gymzaal in 

de wijk. In de herfstvakantie worden er meidenevents georganiseerd.  
 

Voor wie?  Meiden van 8 t/m 12 jaar 

Wanneer?  Elke vrijdagmiddag (m.u.v. vakanties) 

Tijd:   15.00 uur – 16.30 uur 

Waar?   Gymzaal Duurstedelaan 

Kosten?  1,50 euro per keer 

 

Vergeet niet je gymkleding en je binnenschoenen! 

 

Wil je meer informatie over meidensport? Neem dan contact op met 

Angelique Rozeboom, buurtsportcoach Harten voor Sport. 

T: 06-28247090 

E: angelique@hartenvoorsport.nl  

 

mailto:angelique@hartenvoorsport.nl


 

STAKING 5 OKTOBER 
 

Voor de zomervakantie heeft onze school ook al meegedaan aan 

de zogenaamde prikactie. De school ging toen een uurtje later 

open.  

Op donderdag 5 oktober zullen de Da Costaschool Hoograven ook 

meedoen aan de landelijke staking die is afgekondigd voor de 

scholen van het basisonderwijs. Dit is een gezamenlijke actie van PO-

in-actie, de vakbonden en de PO-raad. PO staat voor Primair 

Onderwijs.  

De actie is bedoeld om geld vrij te maken voor het verminderen van 

de werkdruk voor de leerkrachten en een hoger salaris. U heeft 

ongetwijfeld ook in de krant (of op internet) kunnen lezen of op 

televisie kunnen zien, dat er een niet goed verklaarbaar verschil is 

tussen de salarissen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast kunnen we nauwelijks invallers en nieuwe leerkrachten 

meer vinden, wat de werkdruk alleen maar verder verhoogd. 

Op 5 oktober zal de school dus geen onderwijs verzorgen. We 

verwijzen naar de organisaties voor buitenschoolse opvang. U heeft 

hierover onlangs een mail ontvangen. 

U zult nog verder hierover, en over de staking zelf geïnformeerd 

worden middels een brief die u per mail hierover zult krijgen. 

 

 

 



DE VREEDZAME SCHOOL 
 

Deze eerste weken van het schooljaar werken, praten en leren we in 

alle groepen met BLOK 1.  

Het thema van dit blok is : WE HOREN BIJ ELKAAR! 

Elke groep heeft inmiddels afspraken gemaakt, om er voor te zorgen 

dat het goed loopt in de klas. De eigen groepsafspraken hangen in 

elke klas. Dus als u interesse heeft …kom gerust na schooltijd een 

keer langs in de groep van uw kind(eren)! 

Daarnaast is het geven van complimenten een belangrijk onderdeel 

van BLOK 1. Op de Da Costaschool noemen wij een compliment 

een OPSTEKER. We hopen dat u thuis ook flink voorzien wordt van 

opstekers, want daar wordt iedereen blij van. Wij willen daar de 

komende blokken zeker ook mee doorgaan!  

Tijdens de informatie-avond op 4 september (van de kleuters) zijn de 

lessen De Vreedzame School besproken. Hoe is zo’n les op school nu 

precies opgebouwd? Wat leren de kinderen allemaal? Een groot 

aantal ouders heeft een beetje kunnen ervaren hoe zo’n les in de 

praktijk gaat. Met een binnenkomer, de agenda (waarin 

verschillende onderwerpen aan de orde) komen én een afsluiter! 

Het was leuk om met elkaar te praten over het verschil tussen regels 

& afspraken en….moet je echt altijd de waarheid vertellen? Het 

heeft interessante gespreksstof opgeleverd! 

 
GYMSPULLEN MEE 
 

We zijn al een nette vier weken volop in bedrijf, maar toch is het nog 

niet alle kinderen gelukt om mét gymschoenen op school te komen 

op de maandag en de vrijdag. Zeker bij de spellessen/onderdelen is 

gymmen op blote voeten echt niet zo veilig. Kijkt u nog even of 

gymtassen gevuld zijn met passende gymschoenen? 

Over het mee terug nemen van de gymtassen was nog wat 

onduidelijkheid. Om ervoor te zorgen dat niet de hele week de 

gymtassen in school blijven ‘slingeren’, is het de bedoeling dat de 

tassen op maandagmiddag mee naar huis gaan. Misschien dat ze 

zelfs gevuld kunnen worden met wat verse sportkleding… Van 

vrijdag op maandag kunnen ze eventueel in het weekend wel op 

school blijven. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8, want de 

gymschoenen van de kleuters blijven op school. 

 

 



WARMMAAKLESSEN 
 

In de periode voorafgaand aan de nieuwe serie Brede School 

Activiteiten (BSA) zijn er telkens de zogenaamde WARMMAAKLESSEN. 

Die zijn inmiddels zelfs al gestart. Dat gebeurt in de kleutergroepen 

en in de groepen 3 t/m 7. Voor de sportactiviteiten ook voor groep 8. 
 

De kleutergroepen worden warm gemaakt voor: 

 Kleutergym 
 

De groepen 3 en 4 worden warm gemaakt voor:  

 Schaken 

 Dans 

 Taekwondo 
 

De groepen 5 en 6 worden warm gemaakt voor: 

 Creatief schrijven 

 Basketbal 
 

Groep 7 wordt warm gemaakt voor: 

 Studievaardigheden 

 Vloggen als Enzo Knol 

 Basketbal 
 

Groep 8 wordt warm gemaakt voor: 

 Basketbal 

 

Mocht u denken dat de kleuters en groep 8 er wat bekaaid vanaf 

komen, dan kan ik u geruststellen. Zij krijgen elk jaar ook speciale 

“onderschoolse lessen” aangeboden.  

 

Op vrijdag 22 september 

zijn de laatste 

warmmaaklessen. Vlot 

daarna volgt de 

mogelijkheid om in te 

schrijven voor deze BSA. U 

krijgt daarover per mail 

bericht. Ook de inschrijving 

gaat tegenwoordig 

digitaal. Mocht dat een 

probleem zijn, dan kunnen 

we hier natuurlijk bij helpen. 

 



NEDERLANDS FILMFESTIVAL 
 

Elk jaar worden er op het NFF de bekende Gouden Kalveren 

uitgereikt voor beste film, beste acteur, beste actrice, beste script 

etc. 

Maar ook is er een speciaal programma voor basisscholen. De 

groepen 5, 6 en 7 doen hieraan mee en gaan daarom binnenkort 

naar de bioscoop om een mooie Nederlandse film te gaan bekijken. 

Er is daarbij ook een goede kans dat na afloop er een bekende 

acteur, actrice, regisseur of producent aanwezig is die aan de film 

heeft meegewerkt en vragen van kinderen uit de zaal wil 

beantwoorden. Op school besteden deze klassen speciale 

aandacht aan wat er allemaal komt kijken bij het maken van een 

film 
 

Groep 5 gaat 

aanstaande 

donderdag 21 

september naar de 

film Hotel De Grote L. 
 

De groepen 6 en 7 

gaan woensdag 27 

september ook naar 

de film Hotel de Grote 

L. 
 

Het zou zomaar 

kunnen zijn dat deze 

groepen nog wat 

begeleidende ouders 

kunnen gebruiken…. 

We horen het graag! 

 

De kinderen wordt 

overigens gevraagd 

een OV-chipkaart 

mee te nemen om 

met de bus te kunnen 

reizen.  

Zorgt u daarvoor? 

 



KLASSENPRESENTATIE OLIFANTEN, GROEP 4 EN 6 
 

Op vrijdag 29 september is de eerste Klassenpresentatie van het 

schooljaar. Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 

zijn van harte welkom vanaf 8.45 uur in de theaterkuil. De kinderen 

zullen presenteren wat zij de afgelopen tijd in de klas hebben 

gedaan en geleerd.  

 

Komt dat zien!!! 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Da Costa 

presenteert… 



 

COLOFON 
 

Da Costaschool Hoograven 

Duurstedelaan 16 

3525 AR  Utrecht 

e-mailadres Da Costaschool Hoograven 

directie@dchu.nl 

 

Contactpersoon bij klachten 

Martijn Poort (leerkracht groep 8) 

Marianne Brown (intern begeleider) 

 

Medezeggenschapsraad 

e-mailadres medezeggenschapsraad 

mrdacosta@live.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLAFSPRAAK DE VREEDZAME SCHOOL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

We geven elkaar opstekers! 
 

mailto:mrdacosta@live.nl

