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IN DEZE INFO Klaar voor de start…. 

   Informatie-avonden groepen 1/2/3 

   Schoolreisje 

   Gymdagen en -tijden 

Vakantierooster 
    

 

BELANGRIJKE DATA 

 

Ma 4/9 19.00 uur Info-avond groep 3 

   20.00 uur Info-avond groepen1/2 

Di  5/9 Start mediatorentraining groep 6 

Wo 6 /9 Kennismaken nieuwe ouders 

Ma 18/9 Afstemmingsgesprekken groepen 3-8 

Wo 20/9 Schoolreisje voor groep 1 t/m 8 

Do 21/9 Afstemmingsgesprekken groepen 3-8 

Ma 25/9 Informatie-avond groep 8 

Vr  29/9 Klassenpresentatie om 8.45 uur 

Olifantengroep, groep 4 en groep 6 



KLAAR VOOR DE START…… 
 

We zijn weer begonnen. We hopen dat u allemaal een leuke 

vakantie heeft gehad en dat de kinderen met frisse energie weer 

beginnen aan een nieuw schooljaar. Vorige week is het team druk 

bezig geweest om de klassen weer in te richten en zich voor te 

bereiden op de nieuwe groep. De klassen en gangen zien er weer 

keurig uit, en de leerlingen zijn door de vorige leerkracht 

‘overgedragen’ aan de nieuwe leerkracht. We misten alleen nog de 

kinderen, die de Da Costaschool  kleur geven. Gelukkig is nu 

iedereen er weer. En wat zijn sommige kinderen gegroeid in die zes 

weken!  

We zijn dus gestart met het schooljaar 17/18. Een aantal kinderen 

was misschien gespannen en een aantal kon niet wachten! Een 

nieuwe meester of juf, nieuwe boeken en schriften, alle vriendjes en 

vriendinnen weer zien. Ook starten er veel nieuwe kinderen in de 

kleutergroepen. Nieuwe kinderen die 4 jaar worden, voor de 

herfstvakantie, starten nu al in de kleutergroep. Kortom een drukke 

boel.  

We starten dit schooljaar met 195 kinderen. Binnenkort zijn er 

informatieavonden voor de groepen 1/2 en voor groep 3.  

Voor de overige groepen krijgt u een overzicht van activiteiten 

tijdens de afstemmingsgesprekken van 18 en 21 september. Heeft u 

nog geen jaarkalender, vraag dit dan even aan Edwin, onze 

conciërge. We hebben er nog een paar over.  

 

 



INFORMATIE-AVONDEN 
 

Aan het begin van elk jaar zijn er altijd twee informatie-avonden. Er is 

één informatie-avond voor de ouders van groep 3 én er is een 

informatie-avond voor de groepen 1/2. 

We hopen natuurlijk dat er van alle kinderen in elk geval één ouder 

op de informatie-avond kan komen. Bij de info-avond van groep 3 

wordt u meegenomen in de manier waarop de kinderen leren lezen. 

Sterker nog…. u gaat écht merken hoe het is (en toen was) om voor 

het eerst te leren lezen! Dat mag u niet missen! 

De avond voor groep 3 is op maandag 4 september en begint om 

19.00 uur. 

Op dezelfde avond van maandag 4 september is de info-avond 

voor de kleuters, maar deze begint om 20.00 uur. We delen de 

oudergroep op in twee groepen. Nieuwe ouders en ouders van 

groep 2. Hierover hoort u binnenkort meer. 

 

 

 

 

 
 



SCHOOLREISJE WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 
 

Het schooljaar is nog niet begonnen of het eerste grote evenement 

staat al voor de deur. Woensdag 20 september gaan we op 

schoolreis!  

Dit jaar gaan:  

Groep 1 en 2 naar dierentuin Amersfoort 

Groep 3-4  gaat naar de Spelerij 

Groep 5-8 gaan naar Geofort 

Voor het schoolreisje hebben we veel ouders nodig die mee willen 

als begeleider. Houdt u alvast de datum vrij in uw agenda. 

Binnenkort kunt u zich bij de leerkracht opgeven middels een 

intekenlijst. 

Sinds een aantal jaar is het gebruikelijk om het te betalen bedrag 

voor het schoolreisje te combineren met de ouderbijdrage. Voor elke 

leerling is het totaal te betalen bedrag € 40. Dit bestaat uit € 20 voor 

de ouderbijdrage en uit € 20 voor het schoolreisje.  Aan het begin 

van het nieuwe schooljaar zal u verzocht worden om dit bedrag te 

betalen.  
Hierover krijgt u binnenkort een brief. Een kopie van U-passen kan 

alvast ingeleverd worden bij de directie. 

 

Met vriendelijke groet, van de Ouderraad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GYMDAGEN EN -TIJDEN 
 

Gelukkig hadden al heel veel kinderen er aan gedacht om hun 

gymspullen mee te nemen voor de gymles. Voor de zekerheid nog 

even deze reminder en een overzicht van de dagen en tijden.  

We zien vaak dat de voetjes van de kinderen na een zomervakantie 

toch een stukje minder goed in de oude gymschoenen passen. Op 

te kleine schoenen gymmen is echt vervelend. Kijkt u even samen 

met uw kind of ze nog goed passen en ruim genoeg zitten? 

Het is de bedoeling dat de gymspullen aan het eind van de dag 

weer mee naar huis worden genomen en niet blijven slingeren op 

school. Daar is onvoldoende ruimte voor. Misschien wilt u hiertoe ook 

een oogje in het zeil houden? 
 

MAANDAG 

     8.45 -  9.30 groep 8 

    9.30 -10.15 groep 7 

  10.15 -11.00 groep 6 

  11.15 -12.00 groep 5 

  12.00 -12.45 groep 4 

  12.45 -13.30 groep 3 

   

  

 

VRIJDAG 

  8.45 -   9.30 groep 5 

  9.30 - 10.15 groep 4 

10.25 - 11.10 groep 3 

11.10 - 11.55 groep 6 

12.35 - 13.15 groep 7 

13.15 - 14.05 groep 8 

  Op de maandag krijgen de kinderen gym van de vakleerkracht  

Loes Rietveld. Op de vrijdag verzorgen de eigen leerkrachten de 

gymnastiek/spellessen. 

 

 

 

 



VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2017-2018 
 

Hieronder vindt u alle vakantiedagen en -weken voor dit schooljaar. 
 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 

 
Soort vakantie 

 
Vakantieperiode 

Eerste schooldag Maandag 21 augustus 2017 
Herfstvakantie Zaterdag 14 oktober 2017 t/m 

zondag 22 oktober 2017 
Kerstvakantie Zaterdag 23 december 2017 t/m 

zondag 7 januari 2018 
Voorjaarsvakantie Zaterdag 24 februari 2018 tot en 

met zondag 4 maart 2018 
Goede Vrijdag Vrijdag 30 maart 2018 
Tweede paasdag Maandag 2 april 2018 
Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 
Meivakantie Zaterdag 28 april t/m 

vrijdag 11 mei 6 2018  
Hemelvaartsdag (+aansluitend 

de volgende dag) 
Donderdag 10 mei en  

vrijdag 11 mei 2018 
Tweede pinksterdag Maandag 21 mei 2018 
Zomervakantie Zaterdag 14 juli t/m  

zondag 26 augustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 zorgen ervoor dat  

het goed loopt in de klas 
 

mailto:mrdacosta@live.nl

