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BELANGRIJKE DATA 
 

Do 20/12 Kerstdiner en kleine viering 

   18.00 uur tot 20.15 uur 

Vr  21/12 Laatste schooldag 2018   12.00 uur vrij   

Ma 7/1 Eerste schooldag 2019 

   Nieuwjaarskoffie voor ouders groep 1 t/m 8 

 

Kerst 

2018 



DAG SINTERKLAASJE……..   
 

Sinterklaas is weer vertrokken, maar wat was het een gezellige tijd. 

De Sint is weer naar Spanje maar wat hebben we genoten van uw 

kinderen. Op 5 december kwam de Sint in alle groepen. Leuk en 

spannend tegelijkertijd.  
 

Op de foto ziet u de Sint en zijn de pieten bij de Olifantengroep. 

Zingen, kunstjes, spelletjes, alles werd uit de kast gehaald voor de 

Sint. Hij vond het prachtig.  
 

Zo ook alle surprises die de kinderen in groep 5 t/m 8 hadden 

gemaakt. Wat een creativiteit! 

Dank ook aan alle ouders die hun kinderen bij de surprises geholpen 

hebben. 

En dank ook aan alle OR-ouders voor hun hulp. 

 
 

 

 

 

 



STAGELOPEN 
 

Mijn naam is Sagal Mahamud en sinds september loop ik stage bij de 

kleuters. Op dinsdag en woensdag ondersteun ik juf José in de 

Olifantengroep en op donderdag ondersteun ik juf Shirley in de 

Berengroep. Op de andere dagen ga ik naar De Stip, dat is een 

school voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Tot nu toe vind ik de stage op de Da Costaschool het leukst. Ik heb 

het hier heel erg naar mijn zin en voel me echt op mijn plek. 

In mijn vrije tijd houd ik ervan om leuke dingen te doen met mijn 

vriendinnen en daarnaast heb ik een bijbaan als oppas. 

 
 



KERST OP DE DA COSTASCHOOL 
 

Wat gebeurt er donderdagavond 20 december met kerst op de Da 

Costaschool? 

Op Social School leest u precies hoe de kerst dit jaar gevierd gaat 

worden. Hieronder nog een opzetje van de tijden.  

Vanaf 17.50 uur zijn de leerlingen welkom in hun eigen klas. Zij nemen 

dan ook het eten mee. Als u uw kind brengt, gaat u daarna weer 

naar huis.  

Van 18.00 - 19.30 is het kerstdiner en zal iedere groep op zijn eigen 

manier een invulling geven aan het kerstverhaal. 

Om 19.20 uur bent u welkom in de klas van uw kind om de laatste 10 

minuten mee te vieren met de groep. Wanneer u meerdere kinderen 

op school heeft, vragen wij een keus te maken waar u gaat kijken. 

Om 19.30 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom op het plein 

om de avond gezellig af te sluiten met glühwein en chocolademelk.  

Om 20.15 uur is het kerstfeest afgelopen en gaat iedereen weer naar 

huis. Aansluitend zal er nog een kerstborrel zijn voor het team samen 

met de ouders van de OR en de MR.  



 VEILIG HET NIEUWE JAAR IN! 
 

Ieder jaar belanden rond de jaarwisseling veel slachtoffers op de Eerste 
Hulp met oogletsel door vuurwerk. In bijna de helft van de gevallen zijn 
de slachtoffers omstanders. 
 

“In totaal zijn er de afgelopen tien jaar 253 ogen blind door vuurwerk 

geworden. Het leed dat daarmee voor deze mensen zelf, maar ook 

voor de mensen om hen heen is veroorzaakt, kunnen we nooit meer 

wegnemen. Vuurwerk in handen van de consument blijft te 

risicovol”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis 

Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands 

Oogheelkundig Gezelschap. 
 

Het is daarom heel belangrijk dat iedereen die zelf vuurwerk afsteekt, 
of er naar gaat kijken, een vuurwerkbril draagt!  
 

Een vuurwerkbril is onbreekbaar en sluit goed aan op het gezicht, 

zodat vuurwerk de ogen niet kan bereiken.  

In de week voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen van de Da 

Costaschool een gratis vuurwerkbril aangeboden door een opticien 

uit Lunetten. De afgelopen 3 jaar, hebben ze dit al met veel succes 

gedaan, op de basisscholen in Lunetten, dit jaar willen ze de wijk 

Hoograven van brillen voorzien. Dat vinden wij natuurlijk SUPER! 
 

De Da Costaschool wil Annemarie en Wouter (www.KIJKENbijWouter.nl) 

hier enorm voor bedanken! Met deze actie wordt heel duidelijk, dat 

ze hun zorg voor het oog wel heel serieus nemen! 

 

http://www.kijkenbijwouter.nl/


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! 
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