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            6 februari 2020  ∙  INFO 8 
 

 

IN DEZE INFO Wat vliegt de tijd 

   De BredeSchool Activiteiten 

   Verkeersproef ’t Goylaan 

   Verhuizing bieb    

  
    

BELANGRIJKE DATA  
 

Vr  7/2 Rapporten mee naar huis 

Ma 10/2 Universiteitsmuseumbezoek groep 4 

Di  11/2 Rapportgesprekken groep 2 t/m 7 

   OKR-gesprekken groep 8 

Do  13/2 Rapportgesprekken groep 2 t/ 7 

   OKR-gesprekken groep 8 

Di  18/2 Leerlingarena 

Vr  21/2 ANWB-verkeerslessen groep 5 t/m 8 

   Laat-Zien-Wat-Je-Kan-Show  

   Start Krokusvakantie 

Ma 2/3 Studietweedaagse: alle leerlingen vrij 

  3/3 Studietweedaagse: alle leerlingen vrij 

Wo 4/3 Eindelijk weer naar school! 

   Kennismaken nieuwe ouders 

Vr  6/3 Kennismaken nieuwe ouders 



 

WAT VLIEGT DE TIJD 
 

Wat vliegt de tijd, het is alweer februari al lijkt het qua weer soms 

eerder herfst. Het team is de afgelopen periode heel druk geweest 

met toetsen analyseren, kinderen observeren en rapporten schrijven. 

Vrijdag krijgen de kinderen van groep 2 t/m 7 hun rapport mee naar 

huis en volgende week zijn de 10-minutengesprekken. En voor groep 

8 zijn dit de gesprekken over het Onderwijskundig Rapport (OKR).  

Een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de 

ontwikkeling van uw kind(eren).  

Het thema van het nieuwe blok van de Vreedzame school ‘We 

hebben hart voor elkaar’ past hier volgens mij goed bij.  

 

Vriendelijke groet, 
 

Susan Wessels Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN 
 

De kinderen maken deze weken weer kennis met heel veel leuke 

Brede School activiteiten. 
 

Vanaf 5 februari t/m 9 februari a.s. kunt U uw kind(eren) hiervoor 

weer inschrijven via de website van de Brede School. 

www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven 
 

Het inschrijven kan via de computer, laptop, tablet en ook op de 

mobiele telefoon met internet. 

De informatie die gevraagd wordt is onder andere uw telefoon-

nummer en e-mailadres.  

Houd deze dus bij de hand. 

 

1. Ga naar: www.BredeschoolUtrecht.nl/Hoograven 

2. In de rode balk ziet U het kopje staan: Naschoolse activiteiten 

3. Eerst ziet U de algemene informatie staan. Lees dit goed. 

4. Heeft U de activiteit gevonden waar uw kind zich voor op wilt 

geven? 

5. Let op of de juiste schoolnaam er bij staat! 

6. Klik op de knop “Aanmelden cursus”. Let op: Kinderen 

kunnen zich alleen opgeven worden voor een cursus die voor 

hun groep en school bedoeld is. 

7. U kunt uw kind maar voor één activiteit aanmelden!  

8. Vul alle velden in met de informatie die gevraagd wordt. 

Onderaan staat dan “Aanmelden”.  

9. Bedankt! U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van de 

inschrijving. Voor de krokusvakantie ontvang U bericht of uw 

kind echt mee kan doen. 

10. Hulp nodig? De leerkracht van uw kind(eren) kan u verder 

helpen. 
 

Veel succes met inschrijven! En we gaan 

er weer een mooie periode van maken 

met leuke activiteiten voor de kinderen. 

 

Vriendelijke groet,  
 

Loes Rietveld 

(email: activiteiten.bsh@gmail.com) 

http://www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven
http://www.bredeschoolutrecht.nl/Hoograven
mailto:activiteiten.bsh@gmail.com


DIT ZIJN DE BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN!  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Informatie over aanmelden:     
- Let goed op dat u alleen 

inschrijft voor een cursus die 
bedoeld is voor de school en 
groep van uw kind(eren). 

- Op de website staat ook 
aanvullende informatie over de 
cursussen. 

- Deelname kost € 15,00 per 
kind per cursus. 

- Kinderen met een U-pas 
betalen 3,00 per cursus. Er 
wordt geen geld van uw U-pas 
tegoed afgeschreven! 

 

 
Van de kinderen die zijn ingedeeld 
wordt verwacht dat ze elke les 
aanwezig zijn!! 
 

 
 WAT Voor wie WAAR 

Maandag Kangarooclub groep 1 en 2 Gymzaal A 

 Korfbal groep 3 en 4 Gymzaal A 

 Dans  groep 5 en 6 Gymzaal A 

Dinsdag Dammen groep 5 en 6 Duurstedelaan 

 Beeldend groep 5 en 6 Ouderlokaal 

Donderdag Basketbal groep 5 en 6 Gymzaal B 

 Basketbal groep 7 en 8 Gymzaal B 

 Techniek groep 3 en 4 Ouderlokaal 

 Schaken groep 3 en 4 Duurstedelaan 

Vrijdag Theater groep 3 en 4 Theaterkuil 



VERKEERSPROEF ‘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 doormiddel 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


 

 



VERHUIS JE MEE? 
 

Op zondag 16 februari verhuist de Centrale Bibliotheek Utrecht de 

kinderboeken- collectie van de Oudegracht naar de Neude. Op vrijdag  

13 maart opent de bibliotheek namelijk haar deuren in het oude 

postkantoor. Maar al die kinderboeken verhuizen, dat kan de bieb niet 

alleen! Daarom roept ze alle kinderen in Utrecht op om te helpen met de 

verhuizing.  

Verhuis je mee? En breng je de meeste klasgenootjes op de been? Dan 

maak je kans op een meet & greet met kinderboekenschrijver Janneke 

Schotveld (bekend van Superjuffie) en andere mooie prijzen!  

De verhuizing wordt één groot boekenfeest. Alle kinderen maken een 

slinger van de oude naar de nieuwe locatie om de boeken te verhuizen. 

Ook na De grote Utrechtse boekverhuizing zijn er allerlei gratis culturele 

activiteiten te beleven.  

 

Programma 
OGRMMA  

09:45 uur:  inloop, locatie: oude stadhuis (ingang aan de Korte  

  Minrebroederstraat 2 te Utrecht)  

10:00 uur:  inschrijving en uitleg  

10:30 - 12.00   boekverhuizing  

12:15 uur verzamelen voor de nieuwe bieb: je krijgt een bedankje 

voor je hulp!  

12:30 uur:  start culturele activiteiten op de Neude en in de oude  

  bieb  

12:30 - 16:00   gratis culturele activiteiten op de Neude en in de (oude) 

  bibliotheek aan de Oudegracht  

 

Meld je voor 7 februari aan via www.culturelezondagen.nl  

 

 
 

http://www.culturelezondagen.nl/


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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