
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

IN DEZE INFO Een groener plein 

   De nieuwe schoolleider 

   Vast inschrijven kleine broertjes en zusjes 

   Blok 2  De Vreedzame School 

   De mediatorentraining 

   Studiedag Unit 

   Klassenpresentatie 

   Theaterbezoek 

   LZWJK-Show (2) 

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Za  16/11 Aankomst Sinterklaas 

Wo 20/11 Klassenpresentatie om 8.45 uur 

   Olifantengroep, groep 5 en groep 8 

Vr  22/11 Laat-Zien-Wat-Je-Kan-Show (2) 

Vr  29/11 Studiedag groep onderbouw 

   Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij  

Ma  2/12 Start Susan als schoolleider 

Do   5/12 Sinterklaasfeest – 12.00 uur vrij 

  2019 
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EEN GROENER PLEIN 
 

Tijdens het project over duurzaamheid, vorig schooljaar, bedacht 

Jop het duurzame idee om het plein te vergroenen, zonder dat er 

speelruimte verloren gaat.  

Samen met Gwendy van Juffertje in ’t groen zijn we gaan kijken naar 

de mogelijkheden. In de herfstvakantie is zij aan de slag gegaan op 

het plein. Er zijn plantenbakken geplaatst, de huidige bakken zijn 

aangevuld en opgeknapt, er hangt een bak met lavendel aan de 

muur, voor het plein staat een vlinderstruik en aan de kant van het 

fietsenrek zijn clematissen geplant. Door al deze geurende en 

kleurende planten willen we er ook voor zorgen dat er meer vlinders, 

hommels en bijen komen.  

Het moet allemaal natuurlijk nog even goed gaan groeien volgend 

voorjaar, maar we zijn nu al blij met het resultaat!  

 

 

 

 

 



DE NIEUWE SCHOOLLEIDER: SUSAN WESSELS BOER- BLOM 
 

Graag delen we de bekendmaking van onze nieuwe schoolleider, 

zoals deze vanuit het bestuur, richting alle PCOU- scholen is gegaan! 

 
Per 1 december is Susan Wessels Boer-Blom nieuwe directeur van Da 

Costaschool Hoograven. Susan was intern begeleider op Jenaplan-

school De Burg. Ze begon haar loopbaan bij KPN en heeft ruim 

twaalf jaar geleden de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. 

Susan is een verbindende en hartelijke persoon met veel ervaring, 

zowel bedrijfskundig als onderwijskundig. Wij verwachten dat Susan 

samen met het team zal zorgen voor uitdagend onderwijs.  

 

Eind oktober is Susan al een keer sfeer komen proeven op de Da 

Costaschool. Ze heeft de klassenpresentie van de BEREN, groep 3 en 

groep 7 gezien. Een aantal ouders (en ook kinderen) hadden haar 

bezoekje al in de gaten.  

Ze heeft echt heel veel zin om te starten…en wij zien er óók naar uit, 

dat ze ons team komt versterken. Op maandag 2 december is het 

zover! 
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STUDIEDAG UNIT 

 

Maandag 28 oktober gingen de leerkrachten van de 4 scholen van 

de Unit aan de slag met het onderwerp “Verrijking”. De 4 scholen 

zijn: Wereldwijzer, Blauwe Aventurijn, Op Avontuur en de Da 

Costaschool. 
 

Van 09.00-09.30 uur was er een lezing door Jaap Verouden van het 

ABC over “Het hoogbegaafde kind”.  Het ABC is de organisatie die 

de 4 scholen en Josien Veen ondersteund bij de Da Vinciklas. Josien 

is de leerkracht van de Da Vinciklas. 
 

Na de lezing werden de leerkrachten verdeeld over de verschillende 

scholen, waar een workshop werd gegeven over het verrijken van 

lessen. De opdracht: Bedenk een vraag /opdracht bij een 

bestaande les of lessenserie, die een beroep doet op een “hogere” 

denkorde. Daarbij moest gebruik worden gemaakt  van de 

Taxonomie van Bloom. (zie hieronder) 

 

 
 

Hoe geef je kinderen die dit aan kunnen de tijd en ruimte om de 

verrijkingsopdracht te maken?  

Door de reguliere leerstof te compacten. Dit houdt in dat zij minder 

opdrachten maken van een les en dus tijd en ruimte hebben om 

aan de verrijkingsopdracht te werken. Bij verrijkingsopdrachten wordt 

vaak een beroep gedaan op de denkordes evalueren, analyseren 

en creëren. Begeleiding van de leerkracht is hierbij noodzakelijk. Aan 

deze opdrachten worden eisen gesteld. De opdrachten worden 

beoordeeld.  

 



Waarom is het zo belangrijk dat wij (slimme) kinderen dit soort 

opdrachten bieden?   
 

 Voorkomen dat zij zich gaan vervelen, hun motivatie om te 

leren verliezen.  

 Ervoor zorgen dat ze met plezier naar school komen en 

erkend worden in wat ze kunnen en weten. 

 Blijven leren leren.  

 

Wat voor de leerkracht haalbaar en werkbaar is in de groep blijft 

hierbij ook zeker een punt van aandacht.  

Voor ons, als leerkrachten, was dit een interessante studiedag met 

stof tot nadenken en een uitdagende opdracht.  

 

Dinie Kragt 

 

 

INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES DIE NOG NIET OP 

SCHOOL ZITTEN 
 

Beste ouders, graag willen we u vragen om uw kinderen die nog niet 

op school zitten op tijd in te schrijven op school. U kunt uw kind al 

inschrijven vanaf nul jaar. 

U kunt een inschrijfformulier ophalen in het kamertje van de directie 

of mailen naar administratie@dchu.nl. We krijgen op deze manier 

een overzicht van het aantal broertjes en zusjes dat in de toekomst 

op school komt.  Bedankt alvast! 

 

 

mailto:administratie@dchu.nl


BLOK 2 - DE VREEDZAME SCHOOL 
 

Na de herfstvakantie is er in alle groepen een start gemaakt met 

BLOK 2 van De Vreedzame School lessen. Het thema  is: “We lossen 

conflicten zelf op!”. Helaas horen conflicten bij het leven. Overal 

waar wordt samengewerkt of waar mensen samen komen, komen 

conflicten voor. Eén van de doelen van De Vreedzame School is 

leerlingen en leerkrachten te leren om constructief om te gaan met 

conflicten. In de lessen leren de kinderen: 
 

- Een conflict als een botsing van belangen te zien. 

- Een conflict te onderscheiden van een ruzie. 

- De bereidheid om samen een conflict op te lossen. 
 

Hierbij staat het stappenplan centraal. We merken dat dit vaak nog 

best lastig is voor kinderen. Het stappenplan is bruikbaar als er een 

conflict is ontstaan. Het gaat als volgt: 
 

1. STOP! Ben je rustig? Nog niet? Eerst afkoelen. Tel tot tien. 

2. Zet je GELE pet op. Zeg wat je wilt. Luister naar wat de ander 

wil. 

3. Probeer een win- win oplossing te vinden. 

4. Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit. 
 

Het toepassen van het stappenplan kan voorkomen worden, als 

kinderen al éérder duidelijk aangeven, wat wel of niet gewenst is. 

We merken dat kinderen heel goed STOP - HOU OP kunnen zeggen 

of roepen maar vaak vergeten te vertellen wát niet gewenst is: Stop 

met mij achterna rennen! Stop met grapjes maken, ik vind het niet 

meer leuk! De regel hierbij is, zeg twee keer duidelijk wat je wel of 

niet wilt en bij de derde keer kondig je aan de hulp van de juf of 

meester te gaan halen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE MEDIATOREN TRAINING 
 

De afgelopen weken hebben Eefke, Elizabeth, Joel en Robin de 

mediatoren training gevolgd. Ze gaan hun training afronden met 

een korte stage- periode en dan echt zelf aan de slag! We hopen 

natuurlijk dat het niet vaak nodig is (om te helpen bij het oplossen 

van een conflict). Mocht hun hulp nodig zijn, dan weten ze wat hen 

te doen staat en met hulp van de mediatoren uit groep 7 en 8 gaat 

het vast heel goed lukken! Dit hebben ze over de training gezegd: 
 

Eefke: Elke week verheugde ik me weer op dinsdag omdat ik het zo 

leuk vond! 
 

Robin: Ik vond het heel leuk, want het waren leuke oefeningen die 

we hebben gedaan. 
 

Elizabeth: Tijdens de training hebben we het stappenplan van een 

mediatie goed doorgenomen. 
 

Joel: Ik heb tijdens de training heel veel plezier gehad en ik heb zin 

om conflicten op te lossen! 

 

 

 

 

 

 

 



KLASSENPRESENTATIE  OLIFANTEN  GROEP 5  GROEP 8 
 

De tweede 

klassenpresentatie van 

het schooljaar 2019-2020 

dient zich alweer aan! 

Komt dat zien! In de 

theaterkuil vanaf 8.45 uur 

op woensdag 20. Alle 

ouders, maar ook leuke 

buren, ooms, tantes, 

opa’s en oma’s zijn van 

harte welkom. 

De kinderen laten op een leuke manier op het podium iets zien wat 

ze de afgelopen tijd hebben gedaan of geleerd in de klas. 

 
THEATERBEZOEK GROEP 3 
 

Alle klassen van de 

school krijgen elk 

jaar een dans-, 

muziek- of theater-

voorstelling te zien. 

Soms is dat op 

school, maar vaak 

ook gaan we naar 

een echt theater 

toe.  

Groep 3 doet dat 

als eerste op 

maandag 11 

november.  

De voorstelling 

heet “De 

Vriendelijke Draak” 

en is in de 

Stadsschouwburg.  

 

 

 



LAAT-ZIEN-WAT-JE-KAN-SHOW (2)  
 

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 de schijnwerpers zetten. 

De show komt elke twee maanden in elke groep terug! Op vrijdag 22 

november is de tweede show van dit jaar. Misschien laat uw kind in 

de klas iets zien? 

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! 

 

 

 



COLOFON 
 

Da Costaschool Hoograven 

Duurstedelaan 16 

3525 AR  Utrecht 

e-mailadres Da Costaschool Hoograven 

directie@dchu.nl 

 

Contactpersoon bij klachten 

Marianne de Jongh (intern begeleider) 

m.de.jongh@dchu.nl 

 

Medezeggenschapsraad 

e-mailadres medezeggenschapsraad: 

mr.dacostahoograven@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLAFSPRAAK DE VREEDZAME SCHOOL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

We lossen conflicten  

zelf op 
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