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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen maandag zijn we goed gestart met het nieuwe schooljaar. Wat was
het fijn om de leerlingen en ook veel ouders in de verschillende groepen te
ontmoeten. De leerlingen hadden allemaal veel zin om in hun (nieuwe) groep te
starten.
Vanaf 5 september tot en met 16 september staan de startgesprekken gepland.
U kunt zich hiervoor inschrijven. Zie: bericht verderop in deze Hofbode. Deze
week en volgende week wordt er ook per groep een gezellige “picknick”
georganiseerd.
Het team van De Kinderhof heeft ook drie nieuwe collega’s. Verderop in deze
Hofbode stellen zij zich aan u voor. Helaas is Francien Korpershoek (intern
begeleider groep 3 t/m 8) tijdelijk afwezig i.v.m. privé omstandigheden. Zij wordt
(gedeeltelijk) vervangen door Frosien Wielink (interim intern begeleider) en door
Wendy van Renesse (teamleider) en Karin van den Hoven (schoolleider). Als u
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
5 t/m 16 september

Kennismakingsgesprekken

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Startgesprekken

Even voorstellen

Op de Kinderhof starten we het jaar weer
met de startgesprekken en willen wij naast
u ook graag uw zoon/dochter uitnodigen
bij dit gesprek. Dit is bedoeld om
gezamenlijk met leerkracht, ouder en kind
het schooljaar goed te starten. Ook
kleuters mogen mee. Ook al doet hij/zij een
groot deel van het gesprek niet mee en
speelt de kleuter in dezelfde ruimte, hij
voelt en ervaart dat zijn ouders het goed
hebben met de leerkracht.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Laura van Velzen en ik werk
dit schooljaar naast Marloes in groep 3. Ik
ben 34 jaar en ik heb 2 jonge kinderen (een
meisje 3,5 jaar en een jongen 1 jaar) samen
met mijn partner Thijs. Wij wonen ook in
Amersfoort sinds februari 2021, hiervoor
woonden we in Almere en ik kom zelf
oorspronkelijk uit Lelystad. Afgelopen twee
schooljaren werkte ik in Almere op een
school voor het speciaal basisonderwijs en
gaf ik les aan schoolverlaters (groep 8).
Vanwege de afstand tussen Almere en
Amersfoort leek het mij fijner om in de
buurt te werken.

In de 3e en 4e schoolweek vinden de
startgesprekken met de leerkracht plaats.
Het gesprek zal ongeveer 10 minuten
duren.
U kunt zich vanaf dinsdag 29 augustus na
9u intekenen t/m vrijdag 2 september via
Social Schools. Hier vindt u eventueel
informatie over hoe u zich kunt intekenen
via Social Schools.
U vindt bij deze Hofbode een formulier
“startgesprek” waarmee we een beknopt
verslag van dit gesprek maken. Dit
formulier krijgen alle kinderen aan het
einde van deze week mee naar huis.
Wij willen u vragen om ter voorbereiding
van het gesprek dit (samen met uw kind) in
te vullen: wat willen jullie ons vertellen?
Welke vragen hebben jullie aan ons? Zo
weten we zeker dat we niets vergeten.
Tevens willen wij zorgvuldig en gepast
omgaan met de privacy van uw kind.
Daarom willen wij gelijk aan u vragen om
op dit formulier ook uw privacyvoorkeuren om beeldmateriaal te delen
door te geven. Helaas kan dit nog niet
digitaal via Social Schools.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht(en) van uw
kind(eren).

Ik kijk erg uit naar
komend schooljaar om
op de Kinderhof te
werken met de groep
3
leerlingen
en
collega’s.
Mijn
werkdagen zullen zijn:
woensdag, donderdag
en vrijdag.
Groetjes, Laura
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Via deze weg wil ik mij graag aan jullie
voorstellen. Ik ben Marit den Boer,
werkzaam als jeugdzorgwerker bij Youké
en ik werk in verschillende onderwijs-zorg
combinaties: 1 op 1 begeleiding,
ondersteuning van één bepaalde klas of
juist de gehele school.
Door het combineren van onderwijs en
zorg kunnen we het onderwijs aan onze
leerlingen nog beter laten aansluiten op
wat zij nodig hebben. Leerkrachten kunnen
bij mij terecht als ze vragen hebben over
bepaald gedrag van kinderen, samen kijken
we dan wat ik kan betekenen. Maar niet
alleen samen met de leerkrachten, ook
samen met jullie als ouders. Voor mij zijn
jullie als ouders een belangrijke schakel en
vind ik het van belang om jullie te
betrekken. Ik wil jullie als ouders dan ook
van harte uitnodigen om contact met mij te
zoeken als daar behoefte aan is, ik zal ook
zeker het contact leggen met jullie als ik
daar reden toe zie.

Dag Allemaal,

Mijn expertise ligt op het gebied van
klassenmanagement, gedrag en de
moeilijkheden die het kind en de omgeving
hierbij kunnen ervaren. Uiteindelijk gaat
het mij erom dat een kind zich op een fijne
en goede manier kan ontwikkelen op
school, dat we samen het beste in hem of
haar
naar
boven kunnen
halen. En daar
zet ik me met
alle liefde voor
in.
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Mijn naam is Annemarie Meijers en ik ben
sinds deze week werkzaam op de
Kinderhof.
Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag
en vrijdag, ik werk om de week op vrijdag
in groep 1/2 B.
Mijn overige taken binnen deze school ga ik
samen met Francien invullen, ik zal
voornamelijk in de onderbouw aan de slag
gaan.
Naast deze nieuwe uitdaging sta ik ook
twee dagen voor de klas in het speciaal
basis onderwijs.
Ik woon in Amersfoort en heb samen met
mijn partner 2 jongens.
Ik zie er naar uit om elkaar te ontmoeten
en mochten er vragen zijn, stel ze gerust.
Groet,
Annemarie
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