
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DEZE INFO Verkeerssituatie ’t Goylaan 

   Kerstdiner 

   Weg van Kunst 

   Uitnodiging Kinderkerstfeest Nicolaïkerk 

    
    

  

BELANGRIJKE DATA 
 

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

   Kerstdiner/viering/hapje en drankje 

Vr  20/12 Vanaf 12.00 uur kerstvakantie 

Ma 6/12 Eerste schooldag 2020 

   Nieuwjaarskoffie om 8.30 uur 

Vr  17/1 Laat-Zien-Wat-Je-Kan-Show 
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VERKEERSITUATIE ‘T GOYLAAN 
  

Graag stellen wij u op de hoogte van een proef die wij gaan doen 

op het kruispunt van ’t Goylaan, de Linschotensingel en de 

Scherpenburgbaan. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor het 

oversteken, het is dus belangrijk om te weten voor alle ouders en 

kinderen.  
  

Wat is het probleem? 
Op ’t Goylaan ontstaan soms opstoppingen. De verkeerslichten bij 

het kruispunt Linschotensingel en de Scherpenburgbaan zijn hiervan 

mogelijk gedeeltelijk de oorzaak. Om te onderzoeken hoe we de 

opstoppingen kunnen verminderen doet de gemeente Utrecht 

begin 2020 een proef op dit stuk van de weg. 
  

Wat gaat u daarvan merken? 
De verkeerslichten zullen een periode knipperen en daarna een 

periode helemaal uit staan. Om ervoor te zorgen dat ’t Goylaan 

goed oversteekbaar blijft, wordt de weg bij de kruising door middel 

van afzettingen versmald naar één rijstrook. Tijdens de proefperiode 

houden we door middel van camera’s in de gaten hoe het gaat. 
  

Wanneer is de proef? 
De proef start in de derde week van januari 2020 en duurt ongeveer 

1 maand. 
  

Hoe gaat het daarna verder? 
We verwachten de uitkomsten van de proef in februari 2020. Als de 

afwikkeling van het verkeer verbetert, zonder dat dit ten koste gaat 

van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid, blijven de 

verkeerslichten uit. We houden de scholen in de nabijheid van de 

kruising op de hoogte over verdere ontwikkelingen. 
  

Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Kijk op utrecht.nl/tgoylaan of mail naar Goylaan@utrecht.nl. Wij 

zullen uw vraag dan z.s.m. beantwoorden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jesse van Elsberg 

Projectleider ‘t Goylaan 

 

mailto:Goylaan@utrecht.nl


 
 

HARTVERWARMEND 
 

Gisteren, op woensdag 11 december, waren de 

straten rondom de sporthal Hoograven 

ondergedompeld in een bijzondere, warme en 

kunstzinnige sfeer. Dit allemaal dankzij het 10-jarig 

bestaan van het Utrechtse theatergezelschap Het 

Filiaal. Zij organiseerden de Weg van Kunst in 

Hoograven. Onder begeleiding van (zelfgemaakte) 

kunstzinnige beesten mochten ouders en kinderen in 

groepen langs allerlei bezienswaardigheden en optredens lopen die 

langs de route te zien en te horen waren.  

 

Dit werd allemaal verzorgd door 

kinderen van de BSA uit 

Hoograven. We hoorden 

prachtige gedichten en een 

muziekoptreden. We zagen een 

dansvoorstelling en glow-in-the-

dark schilderijen. We konden 

kijken en luisteren naar een ‘son-

et-lumière’ over heldenmoed.  

 

En tot slot was er voor ieder van 

de honderden ouders en 

kinderen een heerlijke kop soep 

met brood. 

Wat een rijkdom om zoiets in je 

eigen wijk te mogen bezoeken! 

Mocht u niet geweest zijn…. 

Sorry, u heeft wat gemist! 

 

 

 

Een koude middag, 

maar hartverwarmend…… 



 

Alle instellingen en scholen die aan Weg van Kunst Hoograven 

hadden meegewerkt hadden een enorme banner gemaakt. 

 

 
 

Zelfportretten bewerkt glow-in-the-dark…. Dóódeng! 



 

DONDERDAGAVOND 19 DECEMBER 2019 - KERSTDINER 
 

De kerstviering is voor alle groepen (1 t/m 8) op donderdag  

19 december van 18:30 -19:30 uur. Vanaf 18:15 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 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 een groep, dit 

om te voorkomen dat er teveel ouders in en uit de klassen lopen. Dit 

komt de viering en de feestvreugde ten goede. Bij de kleuters is er 

geen inloop.  

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

klas(sen) en is er in de theaterkuil een borrel voor ouders van 19:30 

tot 20:00 uur waar we elkaar kunnen ontmoeten en fijne dagen 

kunnen wensen.  

 

Namens het team,  

de kerstcommissie. 

 

P.S. 

Wij willen u vragen of u een geldelijke bijdrage wilt meegeven voor 

ons Plan kind Bianca. Bij binnenkomst in de klas kan dit geld aan de 

leerkracht worden gegeven. Op deze manier helpen wij niet alleen 

Bianca verder in haar ontwikkeling en schoolcarrière, maar ook het 

dorp waar zij woont. Dat lijkt ons een mooie kerstgedachte. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank.   

 

 

 

 

 

 



UITNODIGING KINDERKERSTFEEST NICOLAÏKERK 
 

Zondag 22 december om 19.00 uur wordt het Kinderkerstfeest 

gevierd in de Nicolaikerk. Een feest voor alle kinderen, ouders, opa’s 

en oma’s, vrienden, buren, enz.  

Het thema van de viering is: ‘Oog voor elkaar’. Een grote groep 

kinderen uit de Nicolaïgemeente zingt en speelt een kerstverhaal. En 

natuurlijk wordt er ook samen met alle aanwezigen gezongen. Na de 

viering is er chocolademelk met een kerstkransje. Iedereen is van 

harte welkom. 

Kun je 22 december niet, dan kun je ook op 24 december om  

22:00 uur naar de kerstnachtdienst komen. Je bent verder welkom 

op 25 december om 10:00 uur voor de kerstmorgendienst.  

Graag tot ziens. 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Margriet Bakker 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOFON 
 

Da Costaschool Hoograven 

Duurstedelaan 16 

3525 AR  Utrecht 

030-2880558 

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! 

 
 

mailto:directie@dchu.nl
mailto:m.de.jongh@dchu.nl
mailto:mr.dacostahoograven@gmail.com

