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Beste ouders en/of verzorgers,  
De tweede week na de kerstvakantie zit er alweer op. Wat was het fijn om alle leerlingen weer 
te zien na de vervroegde schoolsluiting. Met elkaar zijn we weer goed gestart. 
 
Voor u ligt de eerste Hofbode van 2022 met weer veel informatie. 
 
Helaas zijn er toch weer twee groepen in quarantaine gegaan afgelopen week.  
Het team van De Kinderhof hoopt dat het OMT en het kabinet de regels rondom quarantaine 
aan gaan passen. Wij houden u op de hoogte. 
 
In deze periode worden ook de Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Twee keer per 
schooljaar wordt er een onafhankelijke toets (Cito) afgenomen om nog een beter beeld te 
krijgen van de leerlingen. De leerkracht van uw kind(eren) houdt u via Social Schools op de 
hoogte. Op 11 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. In de twee 
weken daarna worden de oudergesprekken gepland. U wordt daarover nog geïnformeerd. 
 
Het team van De Kinderhof wenst u veel leesplezier met deze Hofbode.  
Alvast een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet,  
Wendy van Renesse (teamleider) 
Karin van den Hoven (schoolleider) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie  
over de Kinderhof.   Opmaak: Emmy Heidekamp

Agenda  
11/2: Rapport mee 

14/2 t/m 25/2: Oudergesprekken 
24/2: Studiedag (leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij) 
25/2: Carnaval 
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Goede doel 
Bedankt voor het inleveren van de lege 
flessen! We hebben met elkaar 140,45 
euro opgehaald. Dit bedrag is overgemaakt 
naar Stichting Jarige Job. We hopen dat we 
hiermee bijdragen aan een fijne verjaardag 
voor een aantal kinderen. 

De kerstwerkgroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGO3000  
Bij de peuters en kleuters  
Wij willen u graag meenemen in 
de onderwijskundige ontwikkelingen op 
school. In deze Hofbode willen wij u 
vertellen over LOGO 3000. 
LOGO 3000 is een hulpmiddel om de 
woordenschat van kinderen uit te breiden. 
Het is een slimme en goed onderbouwde 
aanpak voor de ondersteuning van 
kinderen in de belangrijkste fase van hun 
taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt 
aantrekkelijk materiaal om de 
woordenschat van jonge kinderen op een 
natuurlijke manier snel en speels uit te 
breiden. In een doorgaande lijn van 
peuters naar de kleuters.  
 
 
 

Leerkrachten krijgen mooi opgemaakte 
wandplaten, praatplaten, kaarten met 
uitgewerkte woordenschatactiviteiten, 
liedjes en versjes en allerlei spelvormen om 
de woordenschat van alle kinderen op een 
hoog niveau te brengen. Hier vindt u nog 
meer informatie. 
LOGO3000 implementeren we samen met 
de collega’s van SKA Domino bij onze 
peuters en kleuters. In oktober hebben we 
een gezamenlijke informatiebijeenkomst 
gehad over LOGO3000. Na een periode van 
uitproberen zijn we sinds januari gestart 
met het dagelijks aanbieden van 
LOGO3000. Samen zorgen we voor een 
doorgaande lijn van peuters naar kleuters. 
We werken nu dagelijks met LOGO3000 en 
bieden elke week 4 nieuwe woordclusters 
aan. In maart krijgen we nog een 
gezamenlijke training met coaching on the 
job.  
Wij zijn in ieder geval heel erg enthousiast 
over de nieuwe methode! 
 

Onderbouwteam 

 

GEZOCHT 
• Broeken jongens/meisjes:  

maat 110 t/m 134 

• Lego: bouwplaten (allerlei maten), 

poppetjes, deuren, wielen en ramen  

Dit kan bij de administratie ingeleverd 
worden. Alvast bedankt! 

 
     
    
  

 

https://www.logo3000.nl/logo-3000
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Uit Groep 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Je mag alleen met de vulpen in je 
schrijfschrift schrijven. Hij schrijft 
heel lekker en ik ben er blij mee. 
De vulpen is wit met zwart en ik kan 
al heel goed schrijven. 

Mila 
 

In groep 4 is het leuk. Ik vind 
rekenen, dictee en schrijven heel 
leuk. We hebben class dojo dan kan 
je punten krijgen als je goed je best 
doet. 

Ashana 

Deze week hebben we 
complimentenweek. We moeten 
elkaar complimenten geven.  
Ik zit in de klas naast Afira. Ze is mijn 
vriendin en ik wil meer Engels. Ik hou 
van konijnen. 

Randy 
 

We hebben een nieuwe plaats. Ik 
vind tekenen het leukste. Daar ben ik 
goed in. 

Eveline 

De juffen zijn heel lief en mijn maatje 
ook. Dat is max en we doen heel veel 
samen. De klas is leuk en mijn leukste 
vak is rekenen. Ik vind gym ook heel 
leuk. 

Sterre 

Ik vind de juffen lief. Mijn maatje is 
lief dat is Sterre. De klas is leuk. 

Max 
 

In groep 4 is het superleuk. Ik vind 
schrijven en dictee superleuk.  

Inaya 
 

We hebben een nieuwe vulpen en 
dat vind ik heel leuk en een nieuw 
schrijfschrift. De vulpen schrijft heel 
lekker. Ik vind het heel leuk in de 
klas. 

Lynn 
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Thema: Verkeer 
Speelleergroep Domino 

Inleiding 
In het thema ‘Verkeer’ gaan we met de 
kinderen onderzoeken en ontdekken. We 
ontdekken welke voertuigen er allemaal 
zijn en onderzoeken hoe de voertuigen 
werken; hoe ze bewegen en welke 
geluiden ze maken. We ontdekken wat je 
moet doen bij een zebrapad. En waar is de 
stoeprand voor?  

Naast het ontdekkend spelen is er tijd om 
samen te zingen en boekjes te lezen die 
aansluiten bij het thema.  
 
Sociaal emotioneel 
De kinderen gaan ontdekken wat er 
gebeurt als je door de verf heen rijdt met 
een speelgoedauto, ze bekijken samen met 
de pedagogisch medewerkers naar platen 
van vervoersmiddelen en lezen met de 
pedagogisch medewerkers verschillende 
boekjes en zingen verschillende liedjes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rekenprikkels 
We schenken in dit thema aandacht aan 
de rekenprikkels door kinderen te laten 
ervaren wat de begrippen; groot, klein, 
voor, achter, op, naast zijn. We laten de 
kinderen kennismaken met de 
verschillende vervoersmiddelen, hierdoor 
leren de kinderen spelenderwijs 
verschillende vervoersmiddelen 
(her)kennen.  
 
Taal 
We lezen het verhaal van Dick Bruna; 
“Stoeprand stop” voor. 
In dit boekje komen belangrijke 
verkeersregels voor die we in dit thema 
behandelen. 
Tijdens het spel van de kinderen leggen we 
de aandacht op het verrijken van het spel 
en taal, door samen met de kinderen te 
spelen.  
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Liedjes die bij het thema horen: 


De Wielen Van De Bus  
De wielen van de bus gaan rond en rond 
rond en rond, rond en rond 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Als de bus gaat rijden 
 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gaat rijden 
 
De lampen van de bus gaan aan en uit 
Aan en uit, aan en uit 
De lampen van de bus gaan aan en uit 
Als de bus gaat rijden 
 
De toeten van de bus zegt toet toet toet 
Toet toet toet 
Toet toet toet 
De toeten van de bus zegt toet toet toet 
Als de bus gaat rijden 
 
De mensen in de bus gaan op en neer 
Op en neer, op en neer 
De mensen in de bus gaan op en neer 
Als de bus gaat rijden 
 
De buschauffeur zegt dag, dag, dag, dag, 
dag, dag, dag, dag, dag  
De buschauffeur zegt dag, dag, dag 
Als de bus gaat stoppen… 
 










Klein rood autootje 
Klein rood autootje 
Waar breng je ons naar toe 
Naar opa en naar oma 
En naar de koetjes boe 
Want de handjes gaan van 
Klap klap klap 
En de voetjes gaan van 
Stap stap stap 
Klein rood autootje 
Waar breng je ons naar toe. 



Op Een Klein Stationnetje 
Op een klein stationnetje 
'S Morgens in de vroegte 
Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij 
 
En het machinistje 
Draaide aan het wieletje 
Hakke hakke puf puf 
Weg zijn wij 
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Boeken die we lezen tijdens het thema: 

Stoeprand Stop! - Dick Bruna 
Anna in het verkeer - Kathleen Amant 

Kaatje op de fiets - Liesbet Slegers 
Vos gaat een stukje rijden - Susanne Strasser 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Woordenlijst 
De woorden die we veel gaan gebruiken tijdens dit thema; 
 
Zelfstandige naamwoorden  De werkwoorden  Overige woorden 
de stoeprand    oversteken   gevaarlijk 
de auto    hollen    links 
het zebrapad    stoppen   rechts 
de straat    stilstaan   overkant 
de auto                   rood 
de motor        groen 
het vliegtuig 
de bus 
het stoplicht 

 
 


