
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IN DEZE INFO Schoolreisjes 

   Informatie-avonden 

   Even voorstellen 

   Juf Gonnie 

   Op tijd! 

   Theater- en museumbezoek 

   De Vreedzame School 
 

BELANGRIJKE DATA 
 

Wo 5/9 Kennismaken nieuwe ouders 

Ma 10/9 19.00 uur Info-avond groep 3  

   20.00 uur Info-avond groep 1/2 

Di  11/9 Info-avond groep 4 

Wo 19/9 Schoolreisje groep 1 t/m 6  

Ma 24/9  Afstemmingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Do 27/9  Afstemmingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Vr  28/9 Klassenpresentatie Olifanten, groep 4 en 6 
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SCHOOLREISJE WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 

Het schooljaar is nog maar net begonnen of het eerste grote 

evenement staat al voor de deur. Woensdag 19 september gaan we 

op schoolreis met groep 1 t/m 6.  

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. MR en OR ouders mogen altijd mee met schoolreisjes, 

maar we hebben dus nog veel meer ouders nodig. Begin volgende 

week hangen de intekenlijsten bij de groepen 1-6. Hierop staat 

hoeveel ouders er nog mee kunnen.  

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.  Uw kind krijgt 

deze week een brief mee. Deze brief staat ook in de bijlage van 

deze mail.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 
                                                            van de Ouderraad   
 

 



INFORMATIE-AVONDEN 
 

Aan het begin van dit jaar zijn er drie informatie-avonden. Er is één 

informatie-avond voor de ouders van groep 3,  één voor groep 4 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 10 september en begint om 

19.00 uur. 

Op dezelfde avond van maandag 10 september is de info-avond 

voor de kleuters, maar deze begint om 20.00 uur. Hierover hoort u 

binnenkort meer van de groepsleerkracht. 

In groep 4 wordt besproken hoe het jaar er in groep 4 gaat uitzien. 

Wat gaan ze leren en hoe kunt u uw kind hierbij begeleiden? Deze 

avond is 11 september. Staat per ongeluk nog niet op de kalender! 

 

 

 

 

 



EVEN VOORSTELLEN 
 

Mogelijk heeft u mij deze week al 

in de school zien lopen of heb ik 

met u kennis gemaakt tijdens de 

koffieochtend afgelopen 

maandag. Ik zal mij in de deze 

INFO nog even verder aan u 

voorstellen.  
 

Mijn naam is Siska de Gries en sinds 

dit schooljaar ben ik werkzaam op 

de Da Costaschool. Ik heb een 

zeer afwisselend takenpakket, wat 

deze functie voor mij ook zo 

aantrekkelijk maakt. Ik ben 

aanwezig op maandag, dinsdag, 

woensdagochtend en vrijdag. Op 

maandag- en woensdagochtend 

geef ik rekenondersteuning aan 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8.  

Op dinsdagochtend geef ik pre-teaching voor begrijpend lezen aan 

leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en werk ik met een aantal 

leerlingen van de groepen 4 en 5 aan de rekentijgers. Maandag- en 

dinsdagmiddag zal ik Janine ondersteunen in haar taken. Op de 

vrijdag ben ik groepsleerkracht van groep 5.  

Sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs en heb ik als leerkracht 

gewerkt op scholen in Delfzijl, Houten en Vianen. Ik woon in Vleuten, 

samen met mijn vriend Niels en 6-jarige zoon Pelle. In mijn vrije tijd 

ben ik regelmatig in de sportschool te vinden, lees ik graag een boek 

of onderneem ik gezellige activiteiten met mijn gezin.  

 

Ik kijk ernaar uit om samen met de leerlingen, u als ouder en het 

team er een mooi schooljaar van te maken.  
 

Hartelijke groet,  
 

Siska de Gries 

 

 

 

 



JUF GONNIE 
 

Juf Gonnie werkt als leerkrachtondersteuner bij de Apen- en de 

Berengroep dit jaar. Maar helaas is ze nog steeds erg ziek. Ze is moe 

en redt het niet om op school te werken met kinderen. Vele ouders 

hebben naar haar gevraagd en haar beterschap gewenst. Dit doet 

haar goed.  Uiteraard houden we u op de hoogte en hopelijk komt 

ze binnenkort binnenkort op onze school werken.  

 
OP TIJD! 
 

Wat fijn dat tot nu toe kinderen en ouders zo fijn op tijd zijn elke 

morgen. Dat is zeker een compliment waard. Namens het hele 

team,  
 

Well done! 
 

 
 

 



 

THEATER- EN MUSEUMBEZOEKEN 
 

Het onderwijs in kunst en cultuur wordt op de Da Costaschool 

Hoograven belangrijk gevonden. Het is daarom inmiddels al een 

lange traditie te noemen, dat alle klassen elk jaar naar een theater- 

of dansvoorstelling gaan én een mooi museum bezoeken. Ook dit 

jaar zal dat weer het geval zijn.  

Welke voorstelling dat zullen zijn en welke musea met een bezoek 

van onze kinderen zullen worden vereerd, leest u vanzelf op de mail 

en/of komt bij u terecht via de INFO. 

Soms is de locatie op loopafstand, anders wordt er (bus)vervoer 

geregeld. Voor de groepen 1 t/m 4 komt er netjes een bus min of 

meer voorrijden. Aan de groepen 5 t/m 8 wordt t.z.t. gevraagd een 

OV-chipkaart mee te nemen. Mochten de kinderen een persoonlijke 

chipkaart hebben, dan is dit beduidend goedkoper, omdat er dan 

gereisd kan worden volgens kindertarief.  

In de periode van 26 september t/m 5 oktober gaan de kinderen 

van groep 4 t/m 8 ook een mooie bioscoopfilm bezoeken. Dit in het 

kader van het Nederlands Filmfestival. Ook hiervoor vragen we om 

een OV-chipkaart mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE VREEDZAME SCHOOL 
 

Gedurende de start van dit nieuwe  schooljaar werken alle groepen 

in BLOK 1 van De Vreedzame School. We leren/praten en doen van 

alles rondom het thema WE HOREN BIJ ELKAAR. Elke groep maakt 

goede afspraken, om er voor te zorgen dat het allemaal prima loopt 

in de klas. We leren ook kritisch zijn t.o.v. ons zelf én elkaar maar 

proberen steeds opbouwende adviezen te geven. Daarnaast is het 

geven van complimenten heel belangrijk in BLOK 1.  We hopen dat u 

thuis ook voorzien wordt van veel complimenten. Wij willen daar de 

komende blokken zeker ook mee doorgaan! 
 

Vanaf volgende week zullen er 4 leerlingen uit groep 6 gaan starten 

met de training “Hoe word ik een goede mediator?” Jiske, Rayane, 

Els en Coen hebben er zin in! De al ervaren mediatoren zullen vanaf 

volgende week elke pauze (van groep 3-8) steeds op het plein 

aanwezig zijn. Het rooster ligt klaar! We zijn er bijzonder trots op dat 

Youssef, Isabel, Samia, Suus, Marte, Tobias, Taseefa, Nouhaila &  

Ismael (mediatoren uit de groepen 7 en 8) deze taak nog altijd zo 

goed mogelijk willen vervullen!  

Voor alle duidelijkheid: als er een conflict mocht zijn, dan kan een 

mediator (volgens een stappenplan) helpen zoeken naar een 

goede oplossing.  Dat is hun taak, geen oordeel geven, maar de 

conflict-hebbers helpen zoeken naar een voor hen passende 

oplossing. Voor de onderbouw vervullen de leerkrachten en 

leerkrachtondersteuners deze rol. 
 

                                       

 



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: 

mr.dacostahoograven@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLAFSPRAAK DE VREEDZAME SCHOOL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

We zorgen ervoor  

dat het goed loopt in de klas 
 

mailto:mr.dacostahoograven@gmail.com

