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o.a. Vernieuwe kernwaarden, Carnaval, wist u dat...
Hierbij alweer een nieuwe Hofbode. De drukke tijd van toetsen is bijna
voorbij. De kinderen van de groepen 1/2 t/m 8 ontvangen op maandag
11 februari hun eerste rapport. Heeft u zich al ingeschreven voor een
gesprek met de leerkracht(en) van uw kind?
Op donderdag 14 februari is er weer een studiedag. Alle kinderen zijn op
deze dag vrij. Het team werkt op deze dag aan verdere
professionalisering op het gebied van taalonderwijs. Ook gaan we verder
met het nieuwe schoolplan. We zullen u weer zo goed mogelijk op de
hoogte houden over de
ontwikkelingen.

Terugblik koffieochtend

Op donderdag 24 januari stond er een
koffieochtend voor ouders gepland. Wat zijn we
blij met de goede opkomst! Ongeveer 50
enthousiaste ouders waren aanwezig. We
hebben kunnen vertellen wat we de afgelopen
studiedagen met het team hebben gedaan en
wat de focus wordt voor het nieuwe schoolplan
De Kinderhof 2019 – 2022. Ook hebben ouders
de mogelijkheid gekregen om aan te geven wat
zij belangrijk vinden voor De Kinderhof. Hierbij
een greep uit de reacties die er zijn geweest:
Ik als ouder vind het belangrijk dat…
- “Er openheid is en de school open en toegankelijk blijft.”
- “Mijn kind zich veilig voelt op school.”
- “Er een anti- pestprotocol is”.
- “Er leuke schoolreisjes worden georganiseerd.”
- “Mijn kind leert in een rijke leeromgeving.”
- “Jullie de positieve vibe vasthouden die jullie begonnen zijn!”

- “Er aandacht is voor spelend en bewegend leren”.
- “De Plusklas verder doorontwikkeld wordt”.
- “Er aandacht is voor de christelijke feesten en vieringen.”
- “Er meer aandacht is voor Engels.”
- “Er meer ruimte komt voor creativiteit”.
- “De leraren en de directie toegankelijk blijven zoals dat
nu is.”
- “Dat er extra begeleiding is voor kinderen die dat nodig
hebben.”

We hebben mooie gesprekken gehad. Het is ook fijn om te merken dat de dingen
die u als ouder belangrijk vindt overeenkomen met de dingen die wij als team
belangrijk vinden. Bovengenoemde uitspraken sluiten aan bij de vernieuwde
kernwaarden:
●
●
●
●

Veiligheid
Plezier
Samenwerken
Leren in een rijke leeromgeving

U zult deze onderwerpen concreet terug zien in onze doelstellingen binnen de
nieuwe schoolplanperiode.

Werken met ipads in
groep 3
In groep 3a is er gewerkt met
ipads en met de app Osmo. Op
deze manier hebben de kinderen
kennis gemaakt met
programmeren.
De kinderen waren enorm
enthousiast en zouden dit wel
iedere dag willen doen! Ook in de
andere groepen zullen we vaker
gebruik gaan maken van ICT
leskisten.

Vrijdag 22 februari is het weer zo ver. We gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur
carnaval vieren op school. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school
komen.

Het thema is:
Hoe gekker, hoe beter!
Confetti en spuitbussen zijn helaas niet toegestaan. Dank voor uw begrip.
Alle kinderen nemen een eigen lunch mee. Het 10-uurtje wordt verzorgd door de
OV. De leerkracht van uw zoon/dochter vraagt een aantal ouders pannenkoeken
te bakken voor de lunch als extraatje. De leerkracht van uw kind zal u hiervoor
benaderen. Denkt u er aan dat u, in verband met de wet op de privacy, geen
foto’s mag maken op school.
We maken er een groot feest van!

Wist u dat…

… De leerkrachten van de kleutergroepen op bezoek gaan bij andere basisscholen
om inspiratie op te doen rondom spelend- en ontdekkend leren?
… We nieuw schoolmeubilair gaan aanschaffen voor de hele school? Aan de
start van het nieuwe schooljaar is al het oude meubilair vervangen.
… We ons oriënteren op een nieuwe taalmethode? Per volgend schooljaar
werken we met een eigentijdse methode passend bij De Kinderhof.
… We als team bezig gaan met het maken van heldere gedragsverwachtingen
binnen de school en gaan nadenken hoe we nog beter positief gedrag kunnen
bekrachtigen en ongewenst gedrag consequent kunnen begrenzen?
… We een samenwerking aangaan met de ABN AMRO foundation die ons helpen
meer vorm te geven aan creativiteit en “talent ontwikkeling”? Een aantal
klassen mogen dit schooljaar al kennismaken met activiteiten die de ABN AMRO
foundation organiseert. Groep 6 krijgt bijvoorbeeld een workshop fotograferen
met een spiegelreflex camera. Een andere bovenbouwgroep gaat naar museum
De Hermitage Amsterdam.

Verdrietig nieuws
Wij hebben te horen gekregen dat onze oud collega Marja Schouten,
voormalig leerkracht van de kleuters, op 22 januari is overleden.
Marja was al een aantal jaren met pensioen. Wij herinneren haar als
een enthousiaste en betrokken collega en leerkracht. Onze
gedachten gaan uit naar de familie van Marja.

Uitnodiging kinderactiviteiten
Sint Ansfriduskerk Jacob Catslaan
Kinderwoorddienst 10 februari
Op zondag 10 februari is er tijdens de viering van
11.00 uur kinderwoorddienst. Na het welkomstwoord
gaan de kinderen mee naar het parochiezaaltje.
We praten en knutselen met de kinderen over het
thema en de lezingen van die dag. Voorafgaand aan
de collecte komen we weer terug in de kerk. We laten
dan aan de kerkgangers zien wat de kinderen
gemaakt hebben. Daarna gaan de kinderen weer bij
hun ouders zitten.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u ons bereiken via
e-mailadres
kndansfridus@live.nl
In de kerk staat er dan ook weer een mand klaar
waarin iedereen houdbare spullen kan doneren voor
de voedselbank.

Bso-thema voorjaarsvakantie Ska Kinderopvang Frisse start

Een fris nieuw jaar! Een frisse start! We koken en eten gezond, bewegen lekker in
de frisse buitenlucht en komen fris voor de dag met zelfgemaakte lipstick en
zeepjes. Ook recyclen we oude materialen en maken er mooie nieuwe spullen
van. We zijn in het begin van het jaar gestart en ook het programma van de
komende voorjaarsvakantie staat helemaal in het
teken van een “Frisse start”Is uw kind erbij?!
Ook voor “niet-klanten”
Bent u geen klant van ons en wilt u uw kind toch mee laten doen met ons leuke
programma of heeft u (onverwacht) opvang nodig? Dan is onze incidentele
opvang iets voor u! Bent u wel klant van Ska maar heeft u alleen een
schoolwekenpakket? Uw kind is welkom! Heeft u een schoolwekenpakket? Dan
kunt u uw kind toch aanmelden voor een dagje (of meer) extra opvang in de
vakantie.
Wij helpen u graag!
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de vakantie-opvang? Bel of
mail dan via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl; wij helpen u graag!

Agenda
- Maandag 11 februari: Rapport mee
- Dinsdag 12 februari en woensdag 20 februari: Oudergesprekken.
U kunt zich weer intekenen via digiduif. (Voor de leerlingen van groep 8 wijken de
data iets af. U ontvangt een aparte brief.)
- Donderdag 14 februari studiedag: Alle leerlingen zijn vrij.
- Woensdag 20 februari en donderdag 21 februari: Leerlingen groep 8 vrij in
verband met onderwijskundige rapporten en aanmelding VO.
- Vrijdag 22 februari: Carnaval
- Vrijdag 8 maart: Open dag basisscholen Amersfoort 09.00 – 11.30 uur.
- Dinsdag 26 maart studiedag: Alle leerlingen zijn vrij.
- maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei 2019 Avondvierdaagse
- Maandag 27 mei t/m 29 mei. Feestweek De Kinderhof 40 jaar.
- Vrijdag 5 juli studiedag: Alle leerlingen zijn vrij.
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