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           10 januari 2 019  ∙  INFO 7 

 
 

IN DEZE INFO Utrechtse Schaakkampioenschappen 

   Het belang van kwaliteitszorg 

   Afspraken over huiswerk 

   De Vreedzame School Blok 3 

   Verhoging bijdrage BSA 

   Studiedag groep 1 t/m 4 

   Klassenpresentatie Olifanten, groep 5 en 7  

    
BELANGRIJKE DATA 
 

Do 24/1 Studiedag groep 1 t/m 4  Kinderen vrij  

Wo 30/1 Koffie-ochtend groep 1/2 

   Leerlingenraad 

Do 1/2  Klassenpresentatie vanaf 8.45 uur 

   Olifantengroep, groep 5 en 7 

Vr  8/2 Rapporten mee naar huis groep 2 t/m 7 
 

 

 

 

 



UTRECHTS SCHAAKKAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN 2019 
 

Op zondagmiddag 27 januari 2019 strijden de 

Utrechtse basisscholen weer om het Utrechts 

Schaakkampioenschap. Het zou ontzettend leuk zijn 

als er dit jaar een Da Costateam mee zou kunnen 

doen. Je hoeft niet steengoed te kunnen schaken, als 

je de regels maar kent en schaken leuk vindt!  

Het kan voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Als je mee wil doen kun je 

een mailtje sturen aan christa@vanlingen.net. Wellicht oefenen we 

dan nog een keer van tevoren. 

 
HET BELANG VAN KWALITEITSZORG  

EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de 

schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van 

belang om het onderwijs van onze school te verbeteren 

(kwaliteitszorg) en voor de verantwoording bij naar bijvoorbeeld de 

Inspectie van het Onderwijs. Ons bestuur en dus ook onze school 

doet mee met een onderzoek waarbij leerlinggegevens anoniem 

verwerkt worden. In de bijlage van deze INFO vindt u hierover meer 

informatie.  
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AFSPRAKEN HUISWERK/SPREEKBEURT/BOEKPRESENTATIE  
 

Op de Da Costaschool Hoograven zijn afspraken gemaakt over het 

geven en maken van huiswerk, werkstukken, spreekbeurten en 

boekpresentaties. Dit betreft de groepen 3 t/m 8.  

Hieronder ziet u een overzicht per groep wat u kan verwachten 

m.b.t. huiswerk voor uw kind. Heeft u herover nog vragen, loop dan 

even binnen bij de leerkracht van uw kind.  
 

1. Spreekbeurten/boekpresentaties 
 

Groep 3:  

Boekbespreking: alleen voor kinderen die dat willen en kunnen! 

 

Groep 4:  

Oefenen spreekbeurt en boekbespreking 

 

Groep 5:  

Starten met werkstuk 

1x per jaar boekbespreking 

1x per jaar spreekbeurt*  

*De spreekbeurt mag gaan over hetzelfde onderwerp als het 

werkstuk. De keuze is aan de leerling (het mag ook een nieuw 

onderwerp zijn) 

 

Groep 6/7/8:  

1 werkstuk per kind 

1x per jaar spreekbeurt 

1x per jaar boekbespreking 

 

Algemeen: Wat betreft de onderwerpen is er een lijst per kind per 

categorie om te voor komen dat ze altijd dezelfde onderwerpen 

kiezen. Daarnaast is er de keuze om met z’n tweeën een spreekbeurt 

te doen over een zelfgekozen onderwerp. 

 

2. Huiswerk 
 

Groep 3:  

Thuis lezen wordt gestimuleerd en aanbevolen! 

Woordjes / sommen soms meegeven. Dit in overleg met ouders. Wat 

nodig is én kan. 

Groep 4: 



Tafels + doelwoorden van taal met betekenis (a/h einde v/h blok 

meegeven) en/of spelling (= ongeveer 1x huiswerk per maand) 

Groep 5:  

1x per week huiswerk (het kan verschillen om welk vak het gaat: 

rekenen, taal, spelling, Engels of een zaakvak)  

1x per week Nieuwsbegrip (NB Dit gaat pas in NA de herfstvakantie) 

Groep 6: 

1x per week spelling 

1x per week Nieuwsbegrip (tekst-woorden) 

+/- 1x per maand leren voor een toets (zaakvak) 

Groep 7:  

1x per week spelling 

1x per week Nieuwsbegrip  

1x per week Engels/ of een zaakvak 

+/- 1x per maand leren voor een toets (zaakvak) 

Groep 8:  

1x per week spelling óf informatieverwerking 

1x per week Nieuwsbegrip  

1x per week taal/ Engels/ of een zaakvak (= wisselend) 

+/- 1x per maand leren voor een toets (zaakvak) 

 
 

 
 

 

Algemeen: huiswerk 

heen en weer van 

huis naar school en 

van school naar huis 

ín een map én in een 

tas zodat het netjes 

blijft.   
 

Het leek ons goed 

om u nog eens 

schriftelijk op de 

hoogte te stellen  

van al deze 

afspraken. 

 

 

 

 

 



DE VREEDZAME SCHOOL  BLOK 3 
 

In dit nieuwe jaar, maken we een start in een nieuw blok van de 

Vreedzame school. 

Het thema van BLOK 3 is:  “We hebben oor voor elkaar!”. 

De volgende doelen staan centraal: 

 

 Het aanleren van communicatieve vaardigheden (goed 

communiceren, goed luisteren én goede vragen leren 

stellen) 

 Het leren verplaatsen in een ander. 

 Verschillen in mening te leren overbruggen. 
 

Zoals u ziet, zijn dit geen gemakkelijke doelen! 

De kinderen gaan oefenen om op een aardige manier NEE te leren 

zeggen, want zo kom je voor jezelf op, maar heb je wél respect voor 

de ander! Ze leren wat een misverstand is (bij een misverstand 

begrijp je elkaar verkeerd! ) en ook wat verschillende gezichtspunten 

zijn. 

In groep 4, wordt het sprookje van Roodkapje bijvoorbeeld op twee 

verschillende manieren verteld, vanuit het gezichtspunt van 

Roodkapje én vanuit het gezichtspunt van de wolf… 

Het geven van je mening komt ook aan de orde. Daarbij wordt 

geoefend in het bedenken van goede argumenten. Dit om je 

mening te leren onderbouwen. En dan hebben we het nog niet eens 

gehad over het goed naar elkaar kunnen luisteren en de juiste 

vragen leren stellen…dat blijkt vaak lastig en zullen we, na dit blok, 

nog veel en vaak moeten blijven oefenen! 

U heeft vast al ergens in de school kunnen zien, welke regels bij dit 

nieuwe blok horen: 
 

“Ik praat duidelijk en laat zien dat ik luister.”  
                                 en 

“We proberen de ander steeds te 

begrijpen.” 
 

 

Misschien is het ook leuk hier thuis op te letten en 

er met uw kind(eren) over te praten. Dan heeft 

het nog meer impact dan dat het alleen op 

school aan de orde komt. Succes! 

 



VERHOGING BIJDRAGE BSA 
 

Aan:   de ouder(s) van de Brede School Hoograven 
Datum:  7 januari 2019 
Betreft:  verhoging van de bijdrage voor de BSA 
 
Beste Ouder(s)/Verzorgers,  
 

Zoals u misschien weet, bieden wij vanuit de Brede School 2 x per jaar de 
kinderen Brede School-Activiteiten aan.  
Wanneer uw kind(-eren) daarvoor werd(en) ingeloot, betaalde u daarvoor 
een eigen bijdrage van € 12,50 - per activiteit. Ouders of kinderen met een 
U-pas betaalden een bijdrage van € 3,00 per activiteit. 
Helaas zijn wij genoodzaakt om de ouderbijdrage te verhogen. Met ingang 
van 2019 wordt het nieuwe bedrag € 15,- per activiteit waar uw kind aan 
mag deelnemen. Voor de U-pas blijft het bedrag € 3, - per activiteit per 
kind.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd, 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Rob Peters 
Brede School coördinator Hoograven 

 

 

 
 

STUDIEDAG ONDERBOUW 
 

Op donderdag 24 januari zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. 

Meestal wordt een studiedag aansluitend op een weekend 

gepland. Deze keer niet. Op deze dag gaan leerkrachten o.a. de 

NOT bezoeken. NOT staat voor Nederlandse Onderwijs 

Tentoonstelling. Alles  op het gebied van onderwijsvernieuwingen is 

daar te zien. 

 

 



KLASSENPRESENTATIE OLIFANTEN, GROEP 5 EN 7 
 

Deze aankomende klassenpresentatie is op vrijdag 1 februari vanaf 

8.45 uur in de theaterkuil. Dat duurt nog even, maar de 

eerstvolgende INFO is pas in de week erna. Vandaar nu al deze 

informatie.  

U bent natuurlijk meer dan van harte welkom om de kinderen van 

deze groepen op het podium te zien stralen, vertellen, spelen, 

presenteren, zingen en dansen! Komt dat zien! 

 

 

 

Da Costa 
presenteert! 

1 
februari 



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 

mrdacostahoograven@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLAFSPRAAK DE VREEDZAME SCHOOL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ik praat duidelijk  

en laat zien dat ik luister. 
 


