
 Hofbode 11  4 februari 2022 

 

  

 
Beste ouders en/of verzorgers,  

Voor u ligt weer een Hofbode met veel informatie. De afgelopen weken hebben wij veel te 
maken gehad met positieve testen bij leerlingen en leerkrachten. Het vraagt elke keer veel 
energie van iedereen om alles weer goed te organiseren. We doen ons best om zoveel 
mogelijk het fysieke onderwijs door te laten gaan. Helaas lukt dat niet altijd en hebben wij af 
en toe geen oplossing kunnen vinden. Dit vinden wij uiteraard erg vervelend. We merken dat 
er een groot lerarentekort is in Nederland.  
 
Het team van De Kinderhof wil u bedanken voor uw flexibiliteit en begrip. Wij vinden de 
samenwerking met ouders erg prettig. Alleen samen kunnen wij er het beste van maken.  
Laten we dan ook met elkaar zo goed mogelijk de maatregelen rondom Corona uitvoeren. Dan 
komt er vast een moment dat er meer versoepeld gaat worden. Dan hopen wij u ook weer in 
de school te kunnen ontvangen. Het dringende advies vanuit de overheid is dat de leerlingen 
in de groepen 6 t/m 8 mondkapjes dragen in de gangen. Wilt u er zoveel mogelijk voor zorgen 
dat uw kind een mondkapje bij zich heeft en draagt? Alvast bedankt. 
 
Doordat er regelmatig leerlingen afwezig zijn, hebben we besloten om de rapporten en de 
oudergesprekken te verplaatsen naar een andere datum. Op deze manier hebben de  
leerkrachten voldoende tijd om alles goed in kaart te brengen voor de rapporten. Verderop in 
deze Hofbode vindt u hierover meer informatie. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze Hofbode. 
 
Alvast een heel fijn weekend. Blijf gezond! 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin van den Hoven 
(schoolleider) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie  
over de Kinderhof.   Opmaak: Emmy Heidekamp

Agenda  
• 22/2: rapporten mee 
• 24/2: studiedag groep 1 t/m 8 
• 25/2: Carnaval 
• 7/3 t/m 18/3: oudergesprekken 
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Rapport(gesprekken) 
Vrijdag 11 februari stond op de kalender 
voor het eerste rapport . Veel leerlingen en 
leerkrachten zijn afwezig door corona. We 
willen iedereen de ruimte en tijd geven om 
toetsen in te halen en de rapporten te 
maken.  
 
Het rapport wordt verplaatst naar  
 DINSDAG 22 FEBRUARI. 
 
De rapportgesprekken schuiven op na 
voorjaarsvakantie. Van 7 maart t/m 18 
maart zijn de rapportgesprekken. U krijgt 
voor de voorjaarsvakantie een uitnodiging 
van de leerkracht om een gesprek in te 
plannen. Vooralsnog vinden de gesprekken 
digitaal plaats. 

 
Floorball toernooi 
Er hebben verschillende kinderen zich 
ingeschreven voor het sporttoernooi 
Floorball van 20-2-2022. Super leuk! 
Echter is er net bekend dat het schoolsport 
Floorball toernooi uitgesteld wordt.  
Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal 
de leerkracht met u contact opnemen! 
 

Tevredenheidspeilingen 
Wij willen de resultaten van de 
tevredenheidspeilingen (2021) graag met u 
delen. In bijgevoegde infographic vindt u 
de samenvatting. Deze is afgenomen door 
'Scholen met succes'. In de door hen 
gemaakte samenvatting zijn de resultaten 
van De Kinderhof vergeleken met de 
andere scholen van ons bestuur (KPOA).  
Het rapport is gedeeld met het team, de 
Medezeggenschapsraad en het bestuur.  
 
 
 

De actiepunten worden opgenomen in het 
schoolplan en jaarplan.  
De deur van de schoolleiding staat altijd 
open en we horen het graag als u vragen 
en/of opmerkingen heeft. 
 

Beslisboom 
Dinsdag 25 januari jl. heeft het kabinet 
tijdens de persconferentie aangekondigd 
dat de quarantaineregels wijzigen. De 
beslisboom is geüpdatet met 
onderstaande wijzigingen. 
 

• Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven 
niet in quarantaine als zij een 
huisgenoot (categorie 1) of nauw 
contact (categorie 2) zijn van 
iemand die positief getest is op 
Covid-19 én zij geen klachten 
hebben. Voor deze kinderen geldt 
wel het advies om geen contact te 
hebben met kwetsbare personen 
gedurende 10 dagen nadat zij in 
nauw contact zijn geweest met een 
besmet persoon. 

 
Er is een QR-code toegevoegd aan de 
beslisboom waarmee direct de meest 
actuele versie van de beslisboom 
gedownload kan worden. 
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Mindfulness voor kinderen 
Begin dit schooljaar zijn we gestart met het 
aanbieden van een cursus Mindfulness 
voor kinderen gegeven door Ingrid Wasser 
van ‘Spring (op) Groeien’. Dit is goed 
bevallen en we willen deze cursus nog een 
keer aanbieden. Dit in afstemming met 
ouders en leerkrachten.  
 
Basistraining mindfulness 
Via een acht-
weekse cursus 
Mindfulness leren 
kinderen op te 
merken wat ze 
doen, denken en voelen op het moment 
dat het er is. Het is een handvat om te leren 
omgaan met onderwerpen zoals: piekeren, 
slecht slapen, faalangst, lastige gevoelens, 
leren concentreren en aardig zijn voor 
jezelf en anderen.  
“ In de lessen doen we oefeningen met 
onze ademhaling, luisteren we naar mooie 
verhalen (meditaties), ontdekken we ons 
lichaam via lichamelijke oefeningen (yoga) 
en gaan we aan de slag met onze zintuigen. 
Ook doen we oefeningen via bijvoorbeeld 
spel, tekenen en knutselen.” 
Klik hier voor meer informatie of bekijk het 
filmpje. We willen benadrukken dat het om 
een cursus gaat en geen therapie is.  
 
Vanaf donderdag 17 maart na schooltijd 
willen we starten met een groep van 6 tot 
maximaal 8 kinderen van ongeveer 
dezelfde leeftijd.  
Misschien kan een cursus Mindfulness uw 
kind mooie handvatten bieden. Als u 
interesse heeft, laat dit aan de leerkracht 
weten voor 25 februari. We kunnen vooraf 
geen garantie geven dat uw kind kan 
meedoen. Dit is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen en de leeftijden. Een 
definitief besluit volgt begin maart.  

Een berichtje van groep 1/2B 
Bij de kleuters werken we deze periode 
over het thema verkeer/vervoer. Vorige 
week hebben we met de klas nagedacht 
over een themahoek. We hebben gestemd 
en besloten dat wij in de klas een trein gaan 
maken. De kinderen zitten vol met ideeën. 
We zijn gestart met stap 1: ‘dit is wat we 
weten’. We hebben een poster gemaakt en 
daar van alles opgeschreven. Ook zijn we 
begonnen aan onze trein. Daarnaast 
hebben de kinderen een mooie knutsel 
gemaakt. Verf een 
trein en teken jezelf 
en/of je familie in de 
trein. Volgende week 
gaan we verder met 
stap 2: ‘dit willen we 
graag weten’.  
  

https://springopgroeien.nl/
https://springopgroeien.nl/spring-biedt/
https://www.youtube.com/watch?v=UaQ6JBqpIws
https://www.youtube.com/watch?v=UaQ6JBqpIws
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Tevredenheidspeiling 
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Beslisboom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


