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Beste ouders en/of verzorgers,
Wat was het fijn om de afgelopen twee weken (bijna) alle kinderen weer te zien. Iedereen is
goed gestart en er is veel aandacht geweest voor het welbevinden van de kinderen en de
groepsdynamiek. Gelukkig mogen ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 na de
voorjaarsvakantie weer met hele groepen naar school. Afgelopen woensdag 17 februari heeft
u een brief ontvangen van de KPOA met informatie over de periode na de voorjaarsvakantie.
Binnen de groepen 7 en 8 gaat er met een vaste opstelling in de klas gewerkt worden. De
leerkrachten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. Mondkapjes op de
gang hoeven (nog) niet, want er is voldoende ruimte op De Kinderhof en we gaan per groep
naar buiten en binnen. Natuurlijk mogen de kinderen wel een mondkapje dragen als ze dat
zelf graag willen.
Na de vakantie mogen (mits de maatregelen nageleefd kunnen worden) ook de externen weer
binnen de school aan het werk gaan.
De begeleiding van het RID, van de RT-leerkracht, de logopediste en de fysiotherapeute gaat
weer van start vanaf maandag 1 maart. Met de externen collega’s worden goede afspraken
gemaakt over de veiligheid van de kinderen en het personeel.
Ook worden de gymlessen weer opgepakt na de vakantie. De vakdocenten gym zijn aan het
kijken op welke manier er op een veilige manier gymles gegeven kan worden. Na de vakantie
wordt u daarover verder geïnformeerd.
Ik blijf u aandacht vragen voor het parkeren bij de school. ’s Morgens verloopt het brengen
van de kinderen via de Kiss & Ride strook goed. ’s Middags is er regelmatig een gevaarlijke
situatie omdat er dubbel geparkeerd wordt. Wilt u als de parkeerplaatsen bij de Kinderhof vol
zijn in de wijk parkeren? Alvast bedankt voor uw medewerking.
Nu gaan we eerst genieten van een welverdiende vakantie! Het team van De Kinderhof wenst
u en uw kinderen een hele fijne en ontspannen vakantie!
Met vriendelijke groet,
Karin van den Hoven (schoolleider)
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie over de Kinderhof
Redactie: Anke van der Kooij: a.vdkooij@kpoa.nl
Opmaak: Emmy Heidekamp

Hofbode 11

19 februari 2021

Afscheid juf Saura

Opleidingsschool

Beste ouders en lieve kinderen,

De Kinderhof is opleidingsschool, dat
betekent dat er in veel groepen studenten
stagelopen.

Sommigen van jullie kennen mij als ‘juf
Meta’. Sinds 2019 besloot ik om op school
ook mijn geboortenaam, Saura, te
gebruiken. Anderen kennen mij dus als ‘juf
Saura’.
Langs deze weg wil ik afscheid nemen van
alle ouders en kinderen van De Kinderhof.
Sinds eergisteren ben ik officieel verhuisd
naar de provincie Drenthe.
Alle ouders wil ik bedanken voor het
vertrouwen en voor de fijne
samenwerking. Alle kinderen bedank ik
voor zoveel plezier dat ik met hen mocht
beleven. Ik ben blij dat ik van het
groeiproces van de kinderen mocht
genieten. Ik zal met een goed gevoel naar
mijn werkzaamheden op De Kinderhof
terug kijken.
Drenthe heeft mooie
natuur. Je kunt hier
een mooie wandeling
en fietstocht maken.
Komen jullie bij mij
langs als jullie in de
buurt zijn?
Tot slot wens ik alle
ouders en kinderen het
allerbeste voor de
toekomst!
Met vriendelijke groet
uit Sleen,
Saura Mimiritta

De tweede en derde week na de
voorjaarsvakantie (van 8 t/m 19 maart) zijn
twee stageweken. Dit zijn tevens de weken
waarin een beoordelingsmoment gepland
is. Aangezien de schoolopleiders (die de
observatie uit moeten uitvoeren) de school
nog niet in mogen, hebben we gezocht
naar alternatieven.
De student kiest voor een filmopname van
de les of om de schoolopleider live mee te
laten kijken met de les via de webcam.
Wanneer er opnames worden gemaakt,
zullen wij er geen leerlingen herkenbaar in
beeld worden gebracht (opnames worden
van achter uit de klas gemaakt). Uiteraard
geldt ook: de beelden zijn voor intern
gebruik, worden niet gedeeld of bewaard.
Vriendelijke groet,
Tamara de Koning
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Groep 6/7

Hulp uit onverwachte hoek

Vorige week is groep 6/7 naar buiten
geweest om een sneeuwballengevecht te
houden. We hebben de grootste lol met z'n
allen gehad!❄️☃️

Juf Marjon kreeg tijdens de thuisonderwijs
periode hulp van een leerling, toen zij
vertelde dat haar tank van de auto bijna
leeg was. We boffen maar, met zulke
behulpzame kinderen!

Het was fijn om elkaar na zo'n lange tijd
weer in levende lijve te kunnen zien.
Na de vakantie kunnen we ook eindelijk
weer met heel groep 6/7 in de klas zitten.
De kinderen en ik kunnen niet wachten om
iedereen weer in de klas te hebben!
Voor nu een fijne vakantie!
Groetjes, Juf Sanne-marije

[02-02 13:08] Leerling
juf weet je al waar je moet tanken ❓
ik weet een plek
[02-02 13:29] Marjon Lavrijssen
Nou, zeg eens!
[02-02 13:48] Leerling
https://www.google.com/search?q=tankst
ation+hogeweg+amersfoort&oq=tankstati
on+hogeseg+&aqs=chrome.1.69i57j0i13j0i
13i30l2j0i5i13i30.7822j0j4&client=tabletandroid-samsung-nfrev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF8#istate=lrl:mlt&trex=m_r:1,m_t:gwp,rc_q
:tankstation%2520hogeweg%2520amersf
oort,rc_ui:3,ru_gwp:0%252C6,ru_q:tankst
ation%2520hogeweg%2520amersfoort,tre
x_id:x2cin
tankstation hogeweg amersfoort
[02-02 13:49] Leerling
op de hogeweg: na het Neptunusplein
doorrijden tot de rotonde Stier
bij de rotonde links
naast kwikfit zegt mijn vader
[02-02 13:51] Marjon Lavrijssen
Wat ben je toch een schat!
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Thuisonderwijs
De kinderen werden na al die weken
thuisonderwijs aardig handig met Teams
en wisten hun juffen dan ook goed te
vinden. We kregen dan ook de leukste en
grappigste berichten binnen tijdens de
thuisonderwijs periode. Hieronder hebben
we de leukste voor u verzameld:
juf Emmy - We vragen ook wel veel van ze..

juf Emmy
Bij het invullen van de goede
antwoorden verscheen de
bovenste afbeelding.
Ik kreeg de onderste opdracht
terug van een leerling met de
tekst:
“Ik heb de tekening iets
realistischer gemaakt.”

juf Bianca

juf Bianca

juf Anke en juf Beer
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juf Bianca
Deze leerling lette wel héél
goed op tijdens de instructie.

juf Emmy
In het nawoord van je werkstuk,
kun je maar beter eerlijk zijn..

juf Anke en juf Beer
juf Emmy
Tip van flip: Bij het inleveren van
een document, de titel checken.

juf Bianca

Agenda:
19 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie
tussen 1 t/m 12 maart:
Oudergesprekken

