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BELANGRIJKE DATA 
 

Wo 5/12 Sinterklaasfeest 

Do 6/12 Studiedag: groep 1 t/m 4 vrij 

Vr  7/12 Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 

Ma 10/12 OR-vergadering 

Wo 12/12 Kennismaken nieuwe ouders 

Do 20/12 Kerstdiner/viering in de klas 

Vr  21/12 Kerstvakantie begint om 12.00 uur 

Tijdens de klassenpresentatie 



VREEDZAME KINDERRAAD 2018 - 2019 
 

Dit schooljaar steken Danielle en Gulzire uit groep 7 hun nek uit voor 

de Da Costaschool  ! 
 

Zij hebben zich voor de Vreedzame Kinderraad (VKR) beschikbaar 

gesteld én hun klasgenoten hebben unaniem voor hen gekozen.  
 

 ‘Wat lijkt je leuk aan de Vreedzame Kinderraad?’, vroeg ik hen. 
 

Danielle: Het lijkt me leuk om te beslissen wat we kunnen doen in 

Hoograven. 
 

Gulzire: Ideeën verzinnen voor de wijk en activiteiten met de 

verschillende scholen doen, lijkt me het leukst.   
 

Ze komen enthousiast over en ze hebben er zichtbaar zin in!  
 

Samen met Juliette en Tibbe (De Hoge Raven), Josie en Yusuf (St Jan 

de Doper), Maurits en Nisrine (Blauwe Avonturijn) en Rouaida en 

Ayoub (Ariënsschool) en begeleidster Karlijn van den Dungen 

(Sociaal Makelaar bij Vooruit Utrecht) bedenken ze een plan én 

voeren ze dit (samen met andere betrokken kinderen én ouders) van 

A-Z uit met het doel om de wijk Hoograven veiliger en/of meer 

Vreedzaam te maken.  
 

 

De enthousiaste en nieuwsgierige groep 7 leerlingen kwamen deze 

week in een ‘groepsvergadering’ bij elkaar om de verschillende 

ideeën op een rij te zetten. Ik zag een vrolijke en zelfbewuste groep 

kinderen, die  verantwoordelijkheid voor de gemeenschap voelen 



en met het spuien van hun creatieve ideeën een grote wijkbetrok-

kenheid laten zien. De Vreedzame Ouderraad (ouders van de 

verschillende scholen die de kinderen helpen met het realiseren van 

hun idee) en de Brede School coördinator Rob Peters waren ook 

aanwezig om naar de ideeën te luisteren en te onderzoeken welke 

ondersteuning wij de kinderen kunnen bieden.  
 

De ideeën zijn afkomstig van de kinderen én van hun 

schoolgenoten: Net als in een heuse democratie is het belangrijk dat 

er voldoende draagvlak is onder de leerlingen en dat ze de besluiten 

in gezamenlijkheid nemen. Zo zijn Danielle en Gulzire op school 

bijvoorbeeld de klassen langsgegaan om ideeën te verzamelen.  
 

Welke ideeën precies op tafel zijn gekomen, mag ik op dit moment 

helaas niet verklappen. Wel kan ik zeggen dat de kinderen al heel 

wat inspirerende voorstellen hebben gedaan. Vanuit alle opties is nu 

een ruw idee ontstaan, waarin bij de verdere uitwerking verenigbare 

ideeën (die ook genoemd zijn of onderdelen daarvan) ook nog 

meegenomen kunnen worden. Een mooie co-creatie dus én het 

wordt vervolgd……!  
 

Danielle en Gulzire: Zet hem op!  Veel plezier en succes dit jaar in de 

Vreedzame Kinderraad!  
 

Wordt u ook enthousiast, als u dit leest? Dan kunt u zich aanmelden 

bij onderstaand mailadres of bij mariannedejong@dchu.nl  

We zien heel graag nog meer ouders, die zich willen inzetten voor 

onze mooie wijk! 

 

Karin Smith 

 

Ouder en VOR lid  

Da Costaschool Hoograven 

VOR@dchu.nl 
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ONZE BUURTSPORTCOACH 
 

Beste kinderen van de Da Costaschool Hoograven, 

 

Mijn naam is Youssef Talhaoui en ik ben werkzaam als 

Buurtsportcoach bij Sport Utrecht. Vanaf 5 november ben ik elke 

maandag actief in Hoograven bij het Cruyff Court aan de 

Kastelenplantsoen. Van 15:00 -17:00 kun je lekker komen sporten.  
 

Sport en bewegen is belangrijk voor jouw ontwikkeling, voor 

ontspanning en voor een goede concentratie. Weet je trouwens 

dat tijdens het sporten een geluksstofje vrijkomt waar je blij van 

wordt? Dit stofje heet dopamine.  
 

Ik houd zelf van voetbal en voetbal graag mee, maar bied 

daarnaast ook andere sporten aan zoals tennis, basketbal en 

estafette. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan langs om lekker 

mee te sporten! 

 

Met sportieve groet, 

 

Youssef Talhaoui 

Buurtsportcoach Utrecht Zuid & Zuidwest 

Tel. 0621903446  

 

 

 



KLEINE BROERTJES EN ZUSJES 
 

Graag willen we u vragen om broertjes en zusjes van uw kind(eren) 

die nog niet op school zitten alvast in te schrijven op school. Dat kan 

al vanaf 0 jaar. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij Janine 

Ziemerink of Petra Kortleve van de administratie. 

Zoals u waarschijnlijk weet hebben broertjes en zusjes voorrang bij 

het inschrijven op kinderen die geen broertje of zusje op school 

hebben. We willen daarom graag dat de broertjes en zusjes alvast 

ingeschreven worden, dat geeft ons een duidelijk beeld van het 

aantal broertjes en zusjes dat aangemeld wordt op de Da 

Costaschool Hoograven. Bedankt alvast! 

 

 

 

 

STUDIEDAGEN 
 

Direct na Sinterklaas, woensdag 5 

december, zijn er twee studiedagen. De 

eerste, op donderdag 6 december is 

het een studiedag voor de onderbouw. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan 

vrij. Vrijdag 7 december zijn alle 

kinderen vrij en is er een studiedag voor 

het hele schoolteam. 

 

 



Jeanine Bos van Zwam en Jeroen van der Linde 

 
Meer info op de site  

of bel met 14 030  

of zuid@utrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

Draagt u ook bij  

aan een veilig verloop  

rond en tijdens de feestdagen? 

  
De periode rond kerst en oud en nieuw moet voor iedereen een feest 

zijn. In Utrecht verloopt de jaarwisseling, mede door de inzet van veel 

vrijwilligers, over het algemeen goed en is het op de meeste plekken in 

de stad gezellig. Toch zien we in deze periode meer inbraken, 

vernielingen en branden op straat. Daarom willen we samen met de inzet 

van bewoners er een gezellige periode van maken.  

  
De politie, brandweer, jongerenwerk en de gemeente kunnen uw hulp 

goed gebruiken bij het voorkomen van incidenten en vernielingen. We 

stellen het op prijs als u als actieve bewoner in de wijk, ook tijdens deze 

periode onze extra ogen en oren wil zijn. Daarom organiseren we op 27 

november deze avond en bieden we een viertal workshops aan om de 

veiligheid in en om het huis te vergroten.  

  

Aanmelden   

 

Wij hopen u deze avond te ontmoeten. Aanmelden kan via het e-

mailadres zuid@utrecht.nl onder vermelding van Workshops Veiligheid 

ZUID met uw naam en adres. Dit kan tot uiterlijk 22 november 

2018.  Wacht niet te lang, want er kunnen maar een beperkt aantal 

personen aan de workshops deelnemen. Na uw aanmelding ontvangt u 

een bevestiging van uw deelname. 

  

Wijkveiligheid ZUID  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht.nl%2Fwonen-en-leven%2Fwijken%2Fwijk-zuid%2Fagenda%2Fbewonersavond-met-workshops-veiligheid-rond-de-feestdagen%2F&data=02%7C01%7C%7C92bbf2626cd64e8232db08d6489da1c7%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C636776239198663179&sdata=m%2FQc83b6BAu4uekeCwnEpSEGRYQLPXzT3A%2FrhCgKYZA%3D&reserved=0
mailto:zuid@utrecht.nl
mailto:zuid@utrecht.nl


KLASSENPRESENTATIE 
 

Het was weer leuk op de klassenpresentatie van de Apengroep, groep 5 en groep 8. 

Daarom hieronder even een impressie met foto’s van de verschillende presentaties. 
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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 
 

 

 

 

 

 
 

 

Conflict?  

Denk aan het stappenplan! 
  

mailto:mrdacosta@live.nl

