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IN DEZE INFO  Beste ouders… 

    De Vreedzame School  

    CITO-toetsen 

    Laat-Zien-Wat-Je-Kan-Show 

    Studiedag onderbouw 

    Museumbezoek en dansvoorstelling 

    Klassenpresentatie 

    Hoofdluis 

        
    

BELANGRIJKE DATA  

 

Di  14/1 Museumbezoek groep 6 

Vr  17/1 LZWJK-Show 

Ma 20/1 Dansvoorstelling groep 5 

Ma 27/1 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij 

Wo 29/1 Koffieochtend groep 1/2 

   8.45 – 9.45 uur 

Vr  31/1 Klassenpresentatie om 8.45 uur 

   Olifantengroep, groep 5 en groep 7 
 

 

 

 



BESTE OUDERS VAN DE DA COSTASCHOOL, 
 

Ten eerste van mijn kant nog de beste wensen voor 2020. Dat het 

voor jullie allemaal maar een gezond en liefdevol jaar mag worden. 

Ik heb er in ieder geval veel zin in er samen met jullie, de kinderen en 

het team er een succesvol jaar van te maken. Een jaar waarin ik jullie 

input hard nodig zal hebben. Naast het behalen van de doelen uit 

het jaarplan zal ik me, met het team, namelijk ook gaan richten op 

het schrijven van een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024. 

Ik zal zeker actief vragen aan u stellen, maar schroomt u vooral niet 

om mij ook op te zoeken als u input heeft. Ik sta regelmatig bij de 

deur en ook de deur van mijn kamer staat vaak open. 

Deze week starten we met blok 3 van de Vreedzame school: ‘we 

hebben oor voor elkaar’. In dit blok stimuleren we de kinderen om 

‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, 

over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. Meer 

hierover kunt u lezen in het volgende item. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Susan Wessels Boer 

 

 
 

 



DE VREEDZAME SCHOOL  
 

Deze week beginnen we in alle groepen aan een nieuw blok van de 

Vreedzame school (blok 3). Het thema 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. 
 

Dit zijn geen gemakkelijke doelen! De kinderen gaan o.a. oefenen 

om op een aardige manier ‘nee’ te leren zeggen. Want zo kom je 

voor jezelf op, maar heb je wel respect voor de ander.  

Ze leren wat een misverstand is (bij een misverstand begrijp je elkaar 

verkeerd) en ook wat verschillende gezichtspunten zijn.  Daarnaast 

komt het geven van je mening aan de orde, maar wordt er ook 

geoefend in het bedenken van argumenten om je mening te 

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 heel lastig en dit zullen we na dit blok vooral 

nog veel en vaak moeten blijven oefenen! 

 

 

 



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

blok horen: 

“Ik praat duidelijk en laat zien dat ik luister” en “We proberen de 

ander steeds te begrijpen”. 
 

Op dinsdag 7 januari zijn alle mediatoren bij elkaar gekomen, om de 

eerste periode van het schooljaar met elkaar te evalueren. We zijn 

erachter gekomen, dat de mediatoren maar soms nodig zijn 

geweest (bij het helpen zoeken naar oplossingen). We vinden dat 

eigenlijk wel een succes voor de school, want het betekent dat 

kinderen vaak zelf al een oplossing vinden! We hopen dat óók de 

volgende periode de hulp van mediatoren niet vaak nodig zal zijn.. 

maar ze zijn er wel klaar voor, mocht het tóch nodig zijn! 

 
CITO-TOETSEN 
 

Voor de meeste kinderen en ouders geen nieuws, maar misschien 

toch goed om nog even over te berichten…  

In groep 3 t/m 7 worden twee keer per jaar de zgn. CITO-toetsen 

afgenomen. CITO is een afkorting van Centraal Instituut Toets 

Ontwikkeling.  

In januari/februari worden de M-toetsen (midden-toetsen) en in 

mei/juni de E-toetsen (eind-toetsen) afgenomen. Het gaat daarbij 

vooral om de vakken begrijpend lezen, spelling en rekenen.  

In groep 3 is het nog geen begrijpend lezen, maar begrijpend 

luisteren. Los hiervan worden de leestoetsen afgenomen. 

Dit gaat om téchnisch lezen. Het is een AVI-toets (leesteksten) en de 

zgn. DMT (Drie-Minuten-Toets), 

waarbij de kinderen zo snel 

mogelijk rijen woorden moeten 

lezen.  
 

Elke klas maakt zelf een schema 

op welke dagen in de komende 

weken wordt getoetst. De 

resultaten van de gemaakte 

toetsen vindt u strakst terug op 

een aparte ‘bijlage’ van het 

rapport. 

 

 



LAAT-ZIEN-WAT-JE-KAN-SHOW (3)  
 

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, graag doet of goed kan. 

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 17 januari is de 

derde 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! 

 
STUDIEDAG ONDERBOUW 
 

Maandag 27 januari hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een 

dagje vrij. De leerkrachten van de onderbouw hebben dan een 

studiedag. Bij ons continurooster maken de kinderen van de 

onderbouw eigenlijk te veel uren. Kinderen in de midden- en 

bovenbouw moeten meer uren naar school dan de jongere 

kinderen. De zogenaamde marge-uren die ontstaan voor de 

onderbouw worden gebruikt voor studiedagen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



MUSEUMBEZOEK EN DANSVOORSTELLING 
 

Op dinsdag 14 januari brengt groep 6 een bezoek aan het 

Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat. Het thema van het 

bezoek is “Luchtige vragen”. In het aanbod schreef het museum het 

volgende over dit ‘project’: 
 

Wat kun je onderzoeken over de kracht van 

lucht? Leerlingen zetten een eigen onderzoek 

op met de wind, vacuüm- en 

pneumatiekmaterialen. 

 

Waar was je nieuwsgierig naar? Hoe heb je dat 

vervolgens onderzocht en wat kwam daar uit? 

Als echte wetenschappers hebben de leerlingen 

niet alleen aandacht voor het 

onderzoeksresultaat maar ook voor het proces. 

Hoe presenteer je jouw onderzoek als een wetenschapper? Ontdek het zelf! 

Presenteren is een belangrijke vaardigheid voor onderzoekers in de dop en een 

vast onderdeel van het onderzoekend leren. Als echte wetenschappers gaan 

leerlingen aan de slag met een onderzoek en presenteren het doorlopen proces 

aan elkaar. 
 

Op maandag 20 januari gaat groep 5 naar de dansvoorstelling 

“Grupo Sportivo” van het dansgezelschap Introdans. In het aanbod 

werd de voorstelling als volgt aangeprezen: 
 

Moderne balletvoorstelling, inclusief 

nagesprek met de dansers. 

 

De bewegingen van sporters, vooral die 

van voetballers, hebben vaak veel weg 

van dans. Andersom laten choreografen 

zich vaak door sporters inspireren. In de 

nieuwe schoolvoorstelling GRUPO 

SPORTIVO laat Introdans zien waar dat 

toe kan leiden: mooie, gekke, grappige, 

betoverende choreografieën, pakkend en aanstekelijk voor alle leeftijden. Voetbal, 

turnen, acrobatiek, het komt allemaal aan bod in deze veelzijdige productie.  
 

Wat is het toch een feestje om dit soort excursies met de kinderen te 

mogen doen!  
 



KLASSENPRESENTATIE 
 

Op vrijdagochtend 31 januari is er een klassenpresentatie van de 

Olifantengroep, groep 5 en groep 7. Alle ouders en andere 

belangstellenden zijn dan van harte welkom om in de theaterkuil te 

komen kijken naar de optredens van de kinderen. We beginnen op 

vrijdag 31 januari om 8.45 uur. 

 

 

 
 

 

HOOFDLUIS: KAMMEN, KAMMEN, KAMMEN 
 

Na elke grotere vakantie worden de kinderen van elke klas door 

ouders gecontroleerd op luizen. Misschien goed om nog eens op 

een rijtje te zitten welke adviezen worden gegeven in geval van 

hoofdluis en hoe dit te voorkomen. 
 

Een paar weetjes: 
 

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, 

alleen lopen. Direct haar op haar contact is de enige manier 

om het op te lopen. Stofzuigen en wassen hoeft niet meer!  

- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar. 
 

Hoe te voorkomen? En wanneer kammen, kammen, kammen! 
 

- Als je je kind regelmatig ziet krabbelen. 

- Kam liefst elke week na het haren wassen maar in ieder 

geval:  

- Op de laatste vrijdag van iedere vakantie, vóór de controle 

op school. Mocht er luis geconstateerd worden, dan is er nog 

tijd om het te behandelen voor de school start en andere 

kinderen besmet kunnen worden. Controle vindt direct na 

iedere vakantie plaats op de maandag. 

- Als er hoofdluis in de klas of bij bekenden geconstateerd is 
 

Controleren met een luizenkam/netenkam is 4 maal effectiever dan 

alleen visuele inspectie! 

http://www.google.nl/url?url=http://www.ed.nl/regio/gemert-e-o/gemert-bakel/toneelclub-voetlicht-speelt-en-de-winnaar-is-1.3673597&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OqutVJvZGcH3Uv-AhLgO&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNH8mUs8A4yxsucFjPrzeWfRndTMeA


Geen luizen, maar wel grijs-witte puntjes? Dit zijn eitjes (neten) en 

deze kunnen zich ontwikkelen tot luizen. Zowel luizen als neten 

moeten dus worden behandeld. 
 

Luis of neten? Behandel ook familieleden en geef het door aan 

school, kinderopvang, crèche en dergelijke! 

 

De Behandeling: Kammen, Kammen, Kammen! 
 

- Iedere dag, 2 weken lang! Als de hoofdluis uit het haar is, kunnen 

er ook geen eitjes worden gelegd. 

- Eventueel met een anti-hoofdluismiddel 
 

Hoe te kammen? 
 

- Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel. (Het 

mag ook nat haar zijn en verzacht worden met crèmespoeling) 

- Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen. 

- Gebruik een luizenkam/netenkam. Begin dicht bij het hoofd en 

kam in één keer door tot aan het einde van de streng. Kam 

boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen (indien aanwezig) 

dan op het papier of in de wasbak. Inspecteer het haar achter 

de oren en in de nek extra goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ik praat duidelijk en  

laat zien dat ik luister.. 
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