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Beste ouders en/of verzorgers,  

Hopelijk heeft u samen uw kind(eren) een hele fijne en ontspannen vakantie gehad. 
Een nieuw schooljaar staat weer voor de deur. Afgelopen week is het team van De Kinderhof weer 
enthousiast gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. We hebben er weer zin in! 
Helaas moeten we nog wel een aantal Corona maatregelen handhaven. We volgen daarbij de 
richtlijnen van de RIVM. Dit zijn de volgende richtlijnen: 
 

- Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel blijf thuis. Al het (onderwijs)personeel, 

alle leerlingen en anderen aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en 

anders thuisblijven. 

- Tussen leerlingen onderling en tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden. Volwassenen moet onderling nog wel 1,5 meter afstand houden. 

- Er worden geen handen geschud. 

- De school zorgt ervoor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. Denk hierbij aan: handen wassen met water en zeep, gebruik van 

papieren handdoekjes en hoesten en niezen in de elle boog. 

- Aanwezigheid van ouders in de school is toegestaan mits de 1,5 meter gewaarborgd kan 

worden.  

 
De schoolleiding heeft besloten om niet meer te werken met de Kiss & Ride afspraken. Vanaf het 
nieuwe schooljaar kunt u uw kind weer afzetten op het schoolplein en parkeren in de parkeervakken. 
De leerkrachten van de groepen 1/2 informeren u nog over de verzamelplek per groep. De rest van 
de leerlingen kunnen via de bekende ingangen naar binnen. Het ophalen van de kinderen gebeurt op 
dezelfde manier als voor de vakantie. 
In ieder geval tot 20 september (volgende persconferentie) willen we nog niet teveel 
ouders/volwassenen tegelijk in de school toelaten. Vanaf de tweede week van het schooljaar vinden 
de startgesprekken plaats. Deze gesprekken vinden wel fysiek plaats. Zie: bericht verderop in deze 
Hofbode. 
 
Het team van De Kinderhof wenst u en uw kind(eren) een heel gezond en fijn schooljaar. Hopelijk 
raakt Corona steeds meer op de achtergrond en kunnen wij u weer ontmoeten in de school.  
Zodra het mogelijk is, gaan we ook weer koffie ochtenden organiseren rondom een bepaald thema.  
Laten we er met elkaar een mooi schooljaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kinderhof, 
 
Wendy van Renesse (teamleider) 
Karin van den Hoven (schoolleider) 
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De beslisboom 
Hier kunt u de actuele versie van de 
beslisboom van kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8 van 20 augustus. Op school gelden 
nog steeds de corona-maatregelen 
waarvoor de beslisboom gebruikt kan 
worden.  
 

Startgesprekken 
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.   
 
In de 2e en 3e schoolweek vinden de 
startgesprekken met de leerkracht plaats. Het 
gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. 
Gelukkig kunnen we dit wel fysiek organiseren. 
We zorgen voor 1,5 meter afstand en 
hygiënemaatregelen. Wilt u toch liever via 
Teams het startgesprek voeren dan kunt u dat 
doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind.  
 
U kunt zich vanaf dinsdag 31 augustus na 9u 
intekenen t/m vrijdag 3 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. 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 
privacy-voorkeuren 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).   

 
 
 
 

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

Agenda  
6 t/m 17 september   Startgesprekken 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boink.info%2Fbeslisboom&data=04%7C01%7CE.Heidekamp%40kpoa.nl%7C2143ef58bf684af5b9df08d96706da62%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637654101385779230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HDiwoawNovWRK7Vbts6P7BlkhGH4MLVzlKUqxkqqVOM%3D&reserved=0

