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IN DEZE INFO  De vakantie zit erop! 

    Da Costa Werelddag op 20 maart! 

    Da Costa steunt Universitair onderzoek 

    Kinderprijsvraag 

    Spelinloop 

    Klassenpresentatie 

    Een verzoek van de Universiteit Utrecht

        

BELANGRIJKE DATA  

 

Vrijdag 13 maart Klassenpresentatie om 8.45 uur 

    Berengroep, groep 4 en groep 8 

Vrijdag 20 maart Da Costa Werelddag   

   
 



DE VAKANTIE ZIT ER WEER OP….. 

 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie en is 

iedereen weer lekker gestart op school. Het team heeft er deze 

week al twee studiedagen opzitten.  

De eerste studiedag was in Nieuwegein, met de leerkrachten van 

alle scholen van het PCOU; meer dan 1000 bij elkaar.  

En dinsdag zijn we bezig geweest met het onderwijs op de Da Costa 

zelf. Onder andere met onze resultaten, de Werelddag, het 

rekenonderwijs en een oriëntatie op een nieuwe taalmethode.  

Gelukkig kunnen de leerkrachten nu weer aan de slag met de 

kinderen. Dat doen ze toch het allerliefste.  
 

Vriendelijke groet, 

Susan Wessels Boer 

 

 

 

 

 

 



DA COSTA WERELDDAG OP 20 MAART ! 
 

Dit jaar kijken we met onze lange nek verder dan Hoograven….. 

Utrecht… en zelfs verder dan Nederland! We willen onze nek 

uitsteken voor andere kinderen op deze wereld en specifiek voor 

kinderen in Indonesië! 

Eén van onze oud leerlingen (Daphne Geway) heeft een heel mooi 

plan om de wereld een beetje beter te maken. Ze gaat 120 km 

fietsen, over onverharde wegen op het eiland Soemba. Door zich in 

te zetten voor de muskathlon, hoopt ze geld op te halen met als 

doel; het leven van kinderen in Indonesië te veranderen!  

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, medische zorg en een 

gevulde buik! Helaas worden er door extreme armoede, kinderen 

door hun ouders verkocht of achtergelaten… 

We willen haar steunen, door te helpen geld in te zamelen. We willen 

alle kinderen op de Da Costaschool, de kans geven ook iets te doen 

voor een ander! We gaan daarom een sponsorloop organiseren op 

20 maart. Alle kinderen mogen aan familie of buren vragen of ze iets 

willen/ kunnen bijdragen. Het is niet de bedoeling dat kinderen langs 

de deuren gaan hiervoor!  

Deze vrijdag krijgt uw kind een sponsorloop kaart mee naar huis, 

zodat er sponsors gezocht kunnen worden. De loop zal worden 

gehouden in het park nabij school. Natuurlijk krijgen de kinderen 

informatie over het doel en hopen we, dat ze net als Daphne, hun 

nek uit willen steken voor een ander! 

 

Daarnaast hebben we een vraagje 

voor u als ouder. We weten dat er 

meerdere ouders zijn, die zelf óók hun 

nek uit steken, door projecten te 

doen buiten Nederland. Op verschil-

lende manieren worden zo de om-

standigheden van mensen verbeterd. 

We zoeken naar ouders die hier iets 

over zouden willen vertellen of laten 

zien (foto’s!). Dit geeft onze kinderen 

wellicht weer inspiratie én leren ze 

over hoe onze ouders bijdragen aan 

een betere wereld! 
 

U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Juf 

Marianne, José of Siska. 



BASISSCHOOL DA COSTA STEUNT UNIVERSITAIR 

ONDERZOEK NAAR KINDEREN…. 
 

Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van 
opgroeiende kinderen zich?  
Dat onderzoekt YOUth, een groot onderzoek van 
de Universiteit Utrecht. De resultaten kunnen in 
de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen.  
 

YOUth zoekt kinderen van 8, 
9 of 10 jaar die meerdere 
jaren willen meedoen. 
Deelnemers gaan verspreid 
in de tijd in het totaal 3 keer 
naar het 
KinderKennisCentrum voor 
een onderzoeksdag: YOUth 
volgt uw dochter of zoon tot 
een leeftijd van ongeveer 16 
jaar.   
 

 

Op woensdag 11 maart 2020 zal Suzanne `t Hart van Universiteit Utrecht een 
gastpresentatie houden in de groepen 4, 5 en 6 van onze school en krijgen de 
kinderen een Professor Bovenkamer boekje mee (met antwoordkaart). 
 
Op de website 

[http://youthonderzoek.nl/kind-
tiener/] van YOUth ziet u in deze korte 
film [[http://youthonderzoek.nl/kind-
tiener/] hoe het onderzoek in zijn werk 
gaat en kunt u ook eventueel digitaal 
een informatiepakket aanvragen. Neem 
alles rustig door met uw kind en besluit 
daarna of jullie mee willen doen.  
 
Meer weten? Kijk op www.youthonderzoek.nl of bel het gratis nummer 0800-
4003040. U vindt YOUth ook op Facebook. 
 
 

 

http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/kind-tiener/
http://www.youthonderzoek.nl/
http://www.facebook.com/youthonderzoek


KINDERPRIJSVRAAG: HOOGRAVEN VAN DE TOEKOMST  
 

Misschien wil uw zoon of dochter uit groep 5, 6, 7 of 8 hieraan wel 

heel graag meedoen. Laat deze uitnodiging zien en lezen: 

 
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en woon je in Hoograven? Dan nodigen we jou uit om 
mee te doen met deze prijsvraag over een duurzame toekomst voor onze wijk!  

Hoe werkt het verkeer in 2040? Wat eten we dan? Zijn speelplekken dan heel 
anders dan nu? Welke plekken in de wijk moeten veranderen omdat het vaker 
warm wordt, langer droog en erger nat? Wat is er in ons leven te merken van de 
overgang naar duurzame energie? Wat voor ideeën heb jij nog meer over de 
toekomst? Daarover willen we graag jouw creatieve inzending ontvangen!  

De beste inzendingen (in 
de categorieën groep 
5&6 en groep 7&8) 
worden uitgenodigd om 
hun inzending te 
presenteren op maandag 
6 april vanaf 19.00, 
voorafgaande aan de 
wijkbijeenkomst van 

Duurzaam Hoograven. Voor de winnende inzendingen zijn er mooie prijzen, die 
worden uitreikt door wethouder Lot van Hooijdonk. We hangen alle inzendingen 
op tijdens de wijkbijeenkomst, waar veel wijkgenoten op afkomen.  

Voorwaarden voor deelname:  

- Je inzending is beeldend, dus bijvoorbeeld een tekening, foto(collage), 

schilderij, maquette, LEGO-bouwsel, een filmpje (max. 1 minuut) of iets 

anders dat je kan bekijken. Je mag ook tekst gebruiken, ter ondersteuning 

van beeld.   

- Mail een foto van je inzending naar info@hoogravenduurzaam.nl met als 

onderwerp ‘Prijsvraag’. Vermeld in je mail je naam, je leeftijd, je klas en 

de naam van je school.   

- Uiterste inzenddatum: donderdag 2 april. Maar eerder mag ook!  Je 

moet je inzending kunnen meenemen op maandag 6 april en aanwezig 

kunnen zijn van 19.00-20.00  uur.                          

 

mailto:info@hoogravenduurzaam.nl


SPELINLOOP 
 

Sinds 16 januari organiseert Dock in samenwerking met JGZ elke 

donderdagochtend een spelinloop/ouderkindgroep in het 

speellokaal van Speeltuin De Kameleon aan de Verlengde 

Hoogravenseweg.  
 

Deze groep is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 

jaar. Broertjes en zusjes, die op donderdagochtend niet naar de 

voorschool gaan, zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Er is ruimte op te spelen, te praten, liedjes te zingen, koffie/thee te 

drinken en samen met jullie, ouders, willen we bovendien bespreken 

welke thema’s er aan bod zouden kunnen komen. Jullie mening is 

daarbij van groot belang!   
 

Wat:  Spelen, ontmoeten en praten. 

Wie:  Voor ouders/grootouders en hun jonge kinderen (0 - 

  2,5 jaar) 

  Broertjes en zusjes tot 4 jaar zijn ook welkom. 

Waar:  In het speellokaal van Speeltuin De Kameleon, 

  Verlengde Hoogravenseweg 37. 

Wanneer: Op donderdagochtend van 9.30 – 11.00 uur. 

  Niet in de schoolvakanties. 
 

Je bent van harte welkom! 
 

Er is altijd een 

medewerker van de 

speeltuin aanwezig, 

die de groep kan 

begeleiden, helpt bij 

vragen en zorgt 

voor koffie en thee.  

Deelname is gratis 

en aanmelden 

mag, maar hoeft 

niet.  

 

Meer informatie? Yvonne van Druten yvdruten@dock.nl 06-10634713 

Elle van den Tillart elle.van.den.tillart@utrecht.nl 06-14873717 
 

Yvonne van Druten (DOCK) & Elle van den Tillart (JGZ) 

 

 

mailto:yvdruten@dock.nl
mailto:elle.van.den.tillart@utrecht.nl


KLASSENPRESENTATIE 
 

Op vrijdagochtend 13 maart is er een klassenpresentatie van de 

Berengroep, groep 4 en groep 8. 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 13 maart om 8.45 uur. 

 

 

K o m t   

d a t 

z  i e n  ! 



EEN VERZOEK VANUIT DE UNIVERSITEIT UTRECHT  
 

Hiermee informeren wij u over een onderzoek dat uitgevoerd 

wordt door Bogazici Universiteit Istanbul, in samenwerking met de 

Universiteit Utrecht. Wij willen u vragen om mee te doen aan dit 

onderzoek.  

In het onderzoek Gezinsrelaties en ontwikkeling in Turkse, Turks-

Nederlandse, en Nederlandse gezinnen wordt in gezinnen met 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gekeken naar de 

thuissituatie (gezinsrelaties, opvoeding, persoonlijkheid van 

kinderen) en de samenhang daarvan met het functioneren van 

ouder en kind.  

Dit onderzoek is al in Turkije uitgevoerd bij Turkse gezinnen, en 

wordt het komend jaar uitgevoerd bij Turks-Nederlandse gezinnen 

en Nederlandse gezinnen zonder Turkse achtergrond. Op die 

manier hopen we te kijken naar verschillen en overeenkomsten in 

de manier waarop gezinnen omgaan met de uitdagingen waar 

zij mee te maken krijgen. Met deze kennis kunnen gezinnen die 

dat nodig hebben mogelijk beter worden geholpen. 
 

Bij dit onderzoek wordt informatie verzameld door middel van 

vragenlijsten. Het invullen van het vragenboekje kost ongeveer 60 

minuten. Indien u mee wilt doen aan het onderzoek, maken wij een 

afspraak met u voor een huisbezoek. Er komt een onderzoeker of 

een onderzoeksassistent bij u thuis voor het invullen van de 

vragenboekjes. U en uw echtgenoot of partner kunnen de 

vragenboekjes invullen in uw eigen omgeving en op een tijdstip dat 

u het beste uitkomt.  

  

Indien u mee wilt doen aan het onderzoek kunt u klikken op deze 

link (https://forms.gle/R6ehwbiTaaCUaLS76) om een korte 

vragenlijst in te vullen. Vervolgens nemen we contact met u op 

om een afspraak te maken. We nodigen zowel moeders als 

vaders uit om deel te nemen in deze studie. Al uw gedeelde 

informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen gebruikt 

worden om een afspraak met u te plannen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dr. Aysegul Metindogan & Dr. Kirsten L. Buist, 

Phone: 0644186914 

Email: a.g.metindogan@uu.nl 

https://forms.gle/R6ehwbiTaaCUaLS76
mailto:a.g.metindogan@uu.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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Als ik boos ben, 

tel ik tot 10 ! 
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