
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IN DEZE INFO Oproep van de VKR 

   Musical verplaatst 

   Doedag op de Kameleon 

   Nederlands Filmfestival 

   LZWJK-show 

   Klassenpresentatie  

   Kinderboekenweek 

   Afstemmingsgesprekken 
 

BELANGRIJKE DATA 
 

Vr  27/9 LZWJK-Show 

Di  2/10 Start Kinderboekenweek 

Vr  4/10  Klassenpresentatie vanaf 8.45 uur  

   Apengroep, groep 4 en 6 

Ma 7/10 Afstemmingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Do  10/10 Afstemmingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Vr  11/10 Studiedag; alle kinderen vrij 

Ma 14/10 Theatervoorstelling Kinderboekenweek: 

   Hotel Bonbien (voor groep 5 en 6) 

Wo 16/10  Koffieochtend groep1/2 

Vr  18/10 Schoolfotograaf!  

 2019 
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OPROEP aan alle ouders:  

 
 

BEN JIJ DIE OUDER  

DIE ZIJN/HAAR NEK  

DURFT UIT TE STEKEN  

VOOR DE SCHOOL? 

 
 

De Vreedzame Ouderraad zoekt een ouderlid van Da Costaschool. 
 

Beste ouders,  
 

Vanuit de Brede School Hoograven1 verzorgt de Vreedzame 

Kinderraad (VKR) jaarlijks een activiteit die bijdraagt aan een 

gezellige, veilige en vreedzame wijk.  
 

De Vreedzame Kinderraad (VKR) bestaat uit 10 kinderen. Ieder jaar 

worden er 2 kinderen uit groep 7 van elke school gekozen. Zij 

bedenken gezamenlijk als team een activiteit met als doel elkaar 

(kinderen van de Brede school) beter te leren kennen en van elkaar 

te leren. 
 

In de afgelopen jaren zijn er fantastische initiatieven tot stand 

gekomen! Een aantal voorbeelden: een film over pesten, een 

magazine over (stoppen met) roken, opruimacties, een muziekbingo 

met ouderen, dance-battle, voetbaltoernooien, etc, etc. 
 

Om alles in werking te stellen wordt de Vreedzame Kinderraad 

begeleid door de sociaal makelaars, de vreedzame leerkrachten / 

intern begeleiders van de scholen én de Vreedzame Ouderraad 

(VOR). 

 

Wil je ook een steentje bijdragen aan leuke initiatieven in de wijk, de 

(groep 7) leerlingen helpen om hun jaarlijkse actie te realiseren en 

aan een Vreedzaam Hoograven?  

                                                      
1 De Brede School Hoograven: Ariënsschool,Da Costa,Hoge Raven,Blauwe Aventurijn,Sint 
Jan de Doper 

 



 
Sluit je dan aan bij de Vreedzame Ouderraad! 
 

Wat hebben we zoal gedaan in 2018-2019?  

 

 Een aantal vergaderingen per jaar als VOR en ook met de 

VKR. 

 Communicatie binnen de scholen over de VKR en 

Vreedzaam algemeen 

 Praktische begeleiding van de VKR, waar nodig en gewenst 

 Ondersteuning bieden op de activiteiten dag van de VKR 

 Training vreedzaam voor ouders initiëren en organiseren  

 Meedenken over het opzetten / vergroten van een 

‘Vreedzame Oudergemeenschap’.  
 

Qua tijdsinvestering neemt het ongeveer een aantal uurtjes in de 

maand in beslag. Informatie en/of vragen?  

Dat kan via vorhoograven@gmail.com, bij Karin Smith (moeder van 

Juliette (Apen groep) en vertrekkend VOR lid) of Marianne de Jongh 

(IB-er van de school) 

 
DE MUSICAL GROEP 8 WORDT VERPLAATST 
 

In de kalender staat dat de musical groep 8 op 13 juli is. Deze wordt 

echter verplaatst naar woensdag 15 juli.   
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DOEDAG OP DE 

KAMELEON 
 

De Kameleon is een van de 

groenste en avontuurlijkste 

speeltuinen van Hoograven.  

De kinderen die naar BSO 

Harlekino gaan, spelen er 

vaak buiten. Om de speeltuin 

mooi te laten blijven is wat 

extra’s nodig: jullie hulp!  
 

We organiseren elke eerste 

zaterdag van de maand een doedag.  

Dan snoeien, wieden, zaaien en poten we, om ervoor te zorgen dat 

de speeltuin groen en avontuurlijk blijft. We beginnen om 10 uur en 

stoppen om 14.00 uur. We nodigen je uit om een boterham mee te 

eten. Maar ook als je een uurtje kunt, ben je natuurlijk van harte 

welkom. Enne…neem je kinderen mee, die vermaken zich wel. 

 

De eerstvolgende doedag is op zaterdag 7 september.  

 

Kom je ook?  

 

 

 

 
Vragen? Mail ons op speeltuindekameleon@gmail.com.  

Of volg ons op Twitter via @speeldekameleon 
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NEDERLANDS FILMFESTIVAL 
 

In de periode van 27 september t/m 5 oktober vindt de 39e editie 

van het NFF in Utrecht plaats. Verschillende klassen gaan hieraan 

een bezoek brengen en een film kijken in één van de Utrechtse 

bioscopen. Bijzonder: vaak is er bij deze voorstelling ook een 

hoofdrolspeler, producent of regisseur van de betreffende film 

aanwezig. Na de filmvoorstelling beantwoorden zij vragen van de 

kinderen. Hieronder nogmaals een overzichtje.  

 

Groep 3 De Fabeltjeskrant Wo. 2 oktober     9.45 uur 

Groep 4 Bears love me! Do. 3 oktober    9.45 uur 

Groep 5 Mijn bijzondere  

  week met Tess  Di. 1 oktober     9.30 uur 

Groep 6 Kort filmblok: 

  Jij durft!  Ma. 30 september    9.45 uur 

 

 

 

 



LAAT-ZIEN-WAT-JE-KAN-SHOW  
 

Vorig schooljaar hebben we een start gemaakt met de “Laat-Zien-

Wat-Je-Kan-Show”. Die giraffe staat ergens voor….dus steek die nek 

maar uit, zeggen we tegen de kinderen! Iedereen mag laten zien 

waar hij/zij trots op is dan wel goed kan of graag doet. We willen als 

school de talenten van elk kind ‘in the picture’ zetten. 

De show komt elke twee maanden in elke groep terug! Deze 

vrijdagmiddag is het al zover! 

Er kunnen overigens zelfs ouders deelnemen aan de LZWJK-Show. 

Aarzel niet aan de leerkrachten door te geven welke passie, hobby, 

leuk werk of klein talent u heeft! 

 

 

 
KLASSENPRESENTATIE  APEN  GROEP 4   GROEP 6 
 

De eerste klassenpresentatie van het schooljaar 2019-2020 dient zich 

alweer aan! Komt dat zien! In de theaterkuil vanaf 8.45 uur op vrijdag 

4 oktober.  

 

 



KINDERBOEKENWEEK 
 

Op woensdag 2 oktober start officieel de Kinderboekenweek. Een 

week die overigens 10 dagen duurt. Het thema van deze editie is 

‘REIS MEE”. 
 

 

Op de Da Costaschool wordt de Kinderboekenweek altijd geopend 

in de theaterkuil. Dit keer al op de dinsdag. In de klassen wordt er 

natuurlijk veel aandacht aan besteed in verschillende lessen. 

In deze week worden ook de bekende prijzen van de vakjury 

uitgereikt. Hieronder ziet u de winnaars: 

 

   ZILVEREN GRIFFELS EN PENSELEN BEKEND 
 

 



AFSTEMMINGSGESPREKKEN 
 

Op maandag 7 oktober en op donderdag 10 oktober zijn de 

jaarlijkse afstemmingsgesprekken. Deze zijn voor groep 3 t/m 8. 

U heeft hierover al bericht ontvangen via Social Schools. Vergeet u 

niet digitaal in te schrijven op een dag en tijdstip dat u schikt? 

In deze gesprekken krijgt u de gelegenheid alles te vertellen over uw 

zoon of dochter dat voor ons als leerkrachten van belang kan zijn 

om te weten. Inderdaad…zodat wij zo goed mogelijk kunnen 

afstemmen op wat uw kind nodig heeft. 

 

 

 
                                       

 

 

Gewoon een kwestie van 

afstemmen… 



COLOFON 
 

Da Costaschool Hoograven 

Duurstedelaan 16 

3525 AR  Utrecht 

e-mailadres Da Costaschool Hoograven 

directie@dchu.nl 

 

Contactpersoon bij klachten 

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! 
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