
      
IN DEZE INFO Welkom juf Susan 

   Sinterklaas 

   Weg van de Kunst 

   Kerstviering 
    

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Vr  29/11 Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 vrij) 

Ma 2/12 Eerste werkdag Susan Wessels Boer 

Wo 4/12 Surprises mee naar school (groep 5, 6 en 7) 

Do  5/12 Sinterklaasfeest 

   Vanaf 12.00 uur vrij  

Wo 11/12 Kennismaking nieuwe ouders 

   Vanaf 16.15 uur: Weg van de Kunst ! 

Do  19/12 Van 18.15/18.30 – 20.00 uur: 

   Kerstdiner/viering/hapje en drankje 

Vr  20/12 Vanaf 12.00 uur kerstvakantie 
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EERSTE WERKDAG ALS NIEUWE SCHOOLLEIDER 
 

Aanstaande maandag is de eerste werkdag 

van Susan (Wessels Boer- Blom) als schooleider 

op de Da Costaschool Hoograven. U ziet haar 

maandag vast bij de ingang van de school 

staan. Om ervoor te zorgen dat ze zich extra 

welkom voelt, zal uit elke klas een groepje 

kinderen haar bij de ingang een mooie 

zonnebloem aanbieden.  

 

 
 

 



SINTERKLAAS 
 

Donderdag a.s. zal Sinterklaas, even na 8.30 uur, aankomen op het 

plein van de school. Nadat we hem welkom hebben geheten en 

hebben toegezongen gaat Sint eerst langs bij de groepen van de 

onderbouw.  

Later op de ochtend zal hij ook nog even binnenwippen in de 

groepen 5 t/m 8. Groep 8 viert dit jaar Sint met een soort dobbelspel 

en de groepen 5 t/m 7 hebben lootjes getrokken. Op woensdag 

nemen de kinderen van deze groepen al hun surprise/cadeau/ 

gedicht mee. In een vuilniszak, zodat de andere kinderen geen 

argwaan krijgen of kunnen zien voor wie de surprise is.  

’s Middags zijn alle kinderen vrij.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Uitnodiging voor ouders en kinderen 
 

Het Filiaal theatermakers is actief in de wijk Hoograven en de 

Bredeschool Hoograven. Dit najaar is Het Filiaal 10 jaar werkzaam in 

de wijk. Een reden voor een mooie activiteit in de wijk! 
 

Op woensdagmiddag 11 december vindt de ‘Weg van Kunst 

Hoograven’ plaats. Tijdens deze winterse wandeling wordt u 

meegenomen op een route langs de presentaties van muziek, 

theater, beeldende kunst, techniek, dans en geschreven woord. 

Leerlingen die deelnemen aan een BSA-cursus en HKU-studenten 

presenteren tijdens deze wervelende kunstroute waar ze aan 

gewerkt hebben.  
 

De totale route duurt ongeveer anderhalf uur. We eindigen bij Café 

Tropical (Verlengde Hoogravenseweg 203), waar we met een kop 

warme soep en muziek kunnen nagenieten. 
 

 
 



Aanmelden 
 

Deze kunstroute wilt u niet missen! Om iedereen de mogelijkheid te 

geven om de presentaties zo goed mogelijk te zien, wordt er 

gewerkt met verschillende starttijden. Ieder kwartier vertrekt er een 

groep vanaf speeltuin ’t Raafje.  
 

Starttijd 1 16:15 uur 

Starttijd 2 16:30 uur 

Starttijd 3 16:45 uur 

Starttijd 4 17:00 uur 

Starttijd 5 17:15 uur 

Starttijd 6 17:30 uur 
 

Omdat er beperkt plaats is per starttijd vragen we u om vóór 

woensdag 4 december uw voorkeurstijd door te geven.  
 

Opgeven kan door te mailen naar 

wegvankunsthoograven@gmail.com  

Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens: 

 Voorkeurstijd 

 Naam 

 Aantal volwassenen 

 Aantal kinderen 

 
OOK VAN HET FILIAAL:   
 

De nieuwe grote kerst-

voorstelling van Het Filiaal 
‘Back to Oz’ heeft alles in 

zich waar je bij een 

wintervoorstelling warm van 

wordt: een tekst van Don 

Duyns, mét een happy end, 

een spetterende band met 

muzikanten van K.O.Brass en 

Slagwerk Den Haag, een 

cameraman die voor live 

videobeelden zorgt en een 

cast die moeiteloos schakelt tussen spel, zang en camerawerk.  
Try-out: do 19 dec | Première vr 20 dec.  

mailto:wegvankunsthoograven@gmail.com


 

KERSTVIERING donderdagavond 19 december 2019 
 

De kerstviering is voor alle groepen op donderdag 19 december  

van 18:30-19:30 uur. Vanaf 18:15 uur is er inloop om alvast spullen 

neer te zetten.  

De kerstviering bestaat uit een kerstdiner en een viering in de klas 

met de kinderen en groepsleerkracht(en). Het thema dit jaar is 

“Vrede is dichtbij”. Hoe kan een aardig gebaar of een vriendelijk 

woord de vrede dichterbij brengen?  

Aan de kinderen wordt gevraagd iets lekkers mee te nemen voor het 

kerstdiner in de klas. Kinderen maken een gerechtje of hapjes voor 

ongeveer 6 personen. Iedere groep krijgt een lijst bij de deur waarop 

kan worden aangegeven wie wat maakt.  

Tijdens de laatste 10 minuten van de viering (19.20-19.30 uur) zijn 

ouders van de groepen 3 t/m 8 van harte uitgenodigd in de klas van 

één van hun kinderen. We vragen u echt een keuze te maken voor 

één groep om onrust door in- en uitlopen te voorkomen. Dit komt de 

viering en de feestvreugde ten goede.  

Na afloop van de viering halen de ouders hun kinderen op in de 

klas(sen) en is er in de theaterkuil van 19:30 tot 20:00 uur een hapje 

en een drankje voor ouders, waar we elkaar kunnen ontmoeten en 

fijne dagen kunnen wensen.  

 

Namens het team,  

de kerstcommissie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conflict? 

Denk aan het stappenplan 
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