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Schooljaar 2018 /2019 van start
Na een heerlijke vakantie hebben we als team
vorige week alle lokalen weer ingericht en de
nodige voorbereidingen getroffen voor de start van
het schooljaar. Op maandagochtend 27 augustus
hebben we alle leerlingen en ouders weer mogen
verwelkomen. We hebben het jaar op een
feestelijke manier met confetti kanonnen geopend.
De eerste week stond in het teken van het elkaar
leren kennen en het werken aan een fijne en
veilige groepssfeer (onder andere door het maken
van groepsafspraken). Uiteraard is er ook al een gewerkt en veel geleerd door de
kinderen.We gaan er een fantastisch schooljaar van maken!

Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe collega’s gestart op De Kinderhof.
Zij stellen zich graag aan u voor:
Karin Heusdens ( leerkracht groep 4)
Mijn naam is Karin Heusdens. Ik ben moeder van Jorin van
bijna 5 jaar en Marle van 3 jaar. Met z’n vieren wonen we in
een voormalig schoolgebouw in Amersfoort-zuid. Ondertussen
werk ik ruim 20 jaar in het basisonderwijs. Daarin heb ik
verschillende rollen vervuld, waaronder groepsleerkracht van
groep 4. Met veel plezier heb ik mij ingewerkt op De Kinderhof
en kijk er naar uit om samen met de kinderen, duo, team en
ouders er een mooi schooljaar van te gaan maken.

Liza Vos ( leerkracht 4/5)
Mijn naam is Liza Vos en ik ben 21 jaar. Afgelopen maandag
ben ik gestart als juf van groep 4/5. Ik ben in juli afgestudeerd
aan de PABO en heb direct een hele leuke school gevonden
waar ik vijf dagen in de week juf kan zijn.
Op school vind ik het belangrijk dat iedereen het naar zijn of
haar zin heeft. In mijn klas wordt er hard geleerd, maar maken
wij ook tijd vrij voor knutselen, optreden en spelletjes. Ik hoop
er een leuk en gezellig jaar van te maken met alle kinderen,
ouders en natuurlijk mijn nieuwe collega’s.

Charlotte Schoonderwoerd ( LIO stagiaire)
Mijn naam is Charlotte Schoonderwoerd en ik ben 22 jaar.
Vanaf dit jaar ga ik aan de slag op De Kinderhof in groep 6/7
naast juf Anke. Tijdens mijn stage hier op school, twee jaar
geleden, heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad. Dus ik
vind het fijn hier weer terug te zijn! In mijn vrije tijd tennis ik
graag en fanatiek (soms iets te fanatiek, mijn gekneusde enkel
was u wellicht opgevallen tijdens de eerste schoolweek....).
Naast hard leren van en met elkaar, vind ik een goede sfeer en
gezelligheid in de klas erg belangrijk. Ik ben dol op
(gezelschaps)spelletjes en mijn favoriete vak om te geven is
Engels. Ik hoop er met alle collega's en leerlingen een leuk en
leerzaam jaar van te gaan maken!
Roxanne van Anholt ( leerkracht groep 3 t/m 8)
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Roxanne van Anholt,
30 jaar en samen met man en dochtertje woonachtig in
Hoogland. Wellicht dat u mij nog wel herkent, twee jaar
geleden ben ik een uitdaging aangegaan op een andere school
binnen de stichting. Daarvoor heb ik 6 jaar in de midden- en
bovenbouw van De Kinderhof gewerkt. Nu dus weer terug van
weggeweest. Ik heb dit schooljaar geen eigen groep. Ik ga de
leerkrachten van groep 3B tot en met groep 8 zo nu en dan
vervangen, zodat zij aan de slag kunnen met groepsplannen,
besprekingen etc. De vaste groepsleerkracht is op dat moment
in principe gewoon op school aanwezig.
Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om na schooltijd even langs te komen.

Willemijn Rozenberg- van Keulen (teamleider / adjunct
directeur)
Ik ben Willemijn Rozenberg en 35 jaar. Na ruim 13 jaar op de
Caeciliaschool in Amersfoort, waarvan de laatste 9 jaar als
teamleider, heb ik heel veel zin in een nieuwe uitdaging. Per dit
schooljaar ben ik de teamleider / adjunct directeur van De
Kinderhof. Ik ben getrouwd met Thijmen en samen hebben wij
2 hele leuke kinderen, Job en Guusje. In mijn vrije tijd geniet
ik erg van goed eten en goede wijn, musea bezoeken, sociale
contacten en buiten zijn.
Ik zie er naar uit om de school, de leerlingen en u als ouder beter te leren kennen.

Kennismakingsgesprekken
Op 12 en 18 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. U
ontvangt hierover nog een aparte informatiebrief waarin ook beschreven
staat dat u zich kunt inschrijven voor een kennismakingsgesprek met de
leerkracht van uw kind via digiduif. We hopen alle ouders te mogen
ontmoeten op deze avonden.

Studiedagen
Voor de vakantie zijn de studiedagen al aan u bekend gemaakt. De
studiedagen van schooljaar 2018-2019 zijn:
-

Dinsdag 25 september
Maandag 29 oktober
Vrijdag 21 december
Donderdag 14 februari
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 5 juli

Het team werkt op deze dagen aan verdere professionalisering en
schoolontwikkeling. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Nieuws vanuit de directie
De directie van De Kinderhof bestaat momenteel uit Ronald Post (interim directeur)
en Willemijn Rozenberg ( teamleider / adjunct directeur). Samen met het team
proberen we het onderwijs op De Kinderhof zo goed mogelijk vorm te geven en te
zorgen voor een fijn en veilig schoolklimaat.
Heeft u een vraag over uw kind of over de groep dan kunt u altijd terecht bij de
leerkracht(en).
Voor administratieve vragen kunt u terecht bij Annemieke Pitlo ( administratief
medewerker). Het is belangrijk dat u adres- of telefoonnummer wijzigingen zo snel
mogelijk aan haar doorgeeft zodat we altijd beschikken over de meest actuele
gegevens over uw kind. Dit kan wanneer u op school bent, telefonisch of via de
mail.
Voor andere vragen of bespreekpunten kunt u terecht bij de directie. In de meeste
gevallen is er tenminste 1 van beide aanwezig. Het directiekantoor kunt u vinden
naast de hoofdingang. Daarnaast zijn we ook via het mailadres kinderhof@kpoa.nl
of telefonisch te bereiken. Welkom!

Start van de schooldag
Hoe ging het ook al weer?
Kleutergroepen
De kinderen uit de kleutergroepen mogen vanaf 08.20 uur via de zij ingang
met hun ouders naar binnen om hun jas en tas op te hangen en vervolgens
naar hun lokaal te gaan. Om 08.30 uur start de schooldag, nemen de
kinderen afscheid van hun ouders en sluit de deur.
Groep 3 t/m 8
Om 08.20 uur zijn alle leerkrachten op het plein aanwezig en staan op de
vaste plek van de groep. Alle leerlingen van de groep verzamelen bij de
leerkracht waarbij er tijd is voor een praatje met een leerling of een ouder.
Om 08.25 uur gaat de bel. De kinderen nemen afscheid van hun ouder en
gaan in de rij bij de leerkracht staan. De leerkracht loopt rustig met de
groep naar binnen om vervolgens de dag te kunnen starten.
Uiteraard snappen we dat gedurende de eerste week ouders graag nog met
hun kind meelopen of nieuwsgierig zijn naar de klas en / of de start van de
dag.

Luizencontrole
Vorige week woensdag heeft er weer een
luizencontrole plaats gevonden in de diverse groepen.
Er is hoofdluis geconstateerd. De ouders van de
groepen waar hoofdluis heerst zijn hier door middel
van een brief van op de hoogte gesteld. Wilt u ook uw
eigen kind regelmatig controleren?

Techniek- en programmeercursussen voor
meiden
Houdt uw dochter van zelf leuke dingen
maken? Iets voor haar kamer? Speelgoed
voor broertje of zusje? Sieraden voor
haarzelf? Een vogelhuisje of
insectenhotel? Schrijf haar dan in voor
een van onze techniekcursussen. Wil ze liever leren programmeren? Een
app, website of robot? Dan is misschien een computercursus iets voor haar.
Op 14 september starten we weer met een nieuw seizoen. U kunt haar nog
inschrijven. Dat kan via de website: https://technika10keistad.nl/
We hebben ook een afdeling voor jongens iTechboys. De meeste cursussen
bij iTechBoys zitten al vol, maar er is nog wel ruimte bij de cursus
Mindstorms. Interesse? Kijk dan op hun website https://itechboys.nl
Technika 10 Keistad is een vrijwilligstersclub in Amersfoort die al sinds 2005
in Amersfoort technische en programmeercursussen organiseert voor
meisjes en sinds 2013 voor jongens.

AGENDA
Belangrijke data september
Kennismakingsgesprekken 12 en 18 sep
Anti-pestweek
17 t/m 21 sep
Studiedag
25 september

Vakanties Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
Vrijdag (margedag)
Zomervakantie

Studiedagen
dinsdag
maandag
vrijdag
donderdag
dinsdag
vrijdag

25-09-2018
29-10-2018
21-12-2018
14-02-2019
26-03-2019
05-07-2019

22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02- 2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019
22-04-2019
27-04-2019
29-04 t/m 03-05-20
30 t/m 31-05-2019
10 t/m 14-06-2019
19-07 (vrij, onder voorbehoud)
22-07 t/m 30-08-2019
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