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Beste ouders en/of verzorgers,  

Nog één week en dan is het alweer voorjaarsvakantie. De afgelopen weken is het team van 
De Kinderhof druk bezig geweest met het maken van de rapporten. Ook zijn de Cito toetsen 
afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Alle informatie over uw kind is verzameld en er wordt een 
goed beeld geschetst in het rapport. Op dinsdag 22 februari krijgen de leerlingen hun rapport 
mee naar huis. Na de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland. De leerkrachten 
vinden het fijn om u weer te ontmoeten in school. 
 
Het was fijn om afgelopen week tijdens de persconferentie te horen dat er per vandaag (18 
februari) en vanaf 25 februari Corona versoepelingen zijn aangekondigd. Dit geeft ons weer 
meer ruimte om in contact met elkaar te komen. Verderop in deze Hofbode kunt u hierover 
meer lezen.  
 
Wij wensen u samen met u kinderen alvast een hele fijne en ontspannen voorjaarsvakantie. 
Hopelijk wordt het al een klein beetje lente. Veel leesplezier met deze Hofbode! 
 
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  
• 22 februari Rapporten mee 
• 24 februari Studiedag groep 1 t/m 8 
• 25 februari Carnaval 
• 28-02 t/m 04-03 - Voorjaarsvakantie: 28/2 t/m 4/3 
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Rapportgesprekken 
Dinsdag 22 februari ontvangen de 
kinderen hun eerste rapport. Daarom 
willen wij graag met u in gesprek en uw 
zoon/dochter mag mee.  
 
Na de voorjaarsvakantie vinden de 
rapportgesprekken fysiek op school plaats.  
Groep 8 heeft i.v.m. de doorstroom naar 
het voortgezet onderwijs al voor de 
voorjaarsvakantie gesprekken gehad. De 
voortgang en de ontwikkeling van uw kind 
staat tijdens het oudergesprek centraal.   
 
U met uw zoon/dochter mogen als eerste 
vertellen:  
• Wat er al heel erg goed gaat op school.   

• Waar hij/zij de komende periode aan 

gaat werken.  

• Wat uw beeld is als ouder/verzorger 

over de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter.   

• Waar u trots en tevreden over bent.  

 De leerkracht vertelt kort hoe zij aankijkt 
tegen de ontwikkeling va uw zoon/dochter 
op school. Het gesprek zal ongeveer 10 
minuten duren.    
 
Elke leerkracht maakt zelf een planning. 
Deze planning kunt u volgende week zien in 
Social Schools. De oudergesprekken 
worden gehouden tussen maandag 7 
maart en vrijdag 18 maart.   
 
U kunt zich vanaf maandag 21 februari 9.00 
uur t/m donderdag 24 februari 9.00 uur via 
Social Schools intekenen voor het 
rapportgesprek.  
 

Wij hopen dat u (bij voorkeur beide ouders) 
samen met uw zoon/dochter aanwezig 
kunt zijn.  
  
 Met vriendelijke groet, namens het 
 team van de Kinderhof,  
 Karin van den Hoven, schoolleider  
 Wendy van Renesse, teamleider  

 
Coronaversoepelingen voor 
het onderwijs 
Tijdens de persconferentie van afgelopen 
dinsdag zijn er versoepelingen 
aangekondigd. We zijn erg blij met de 
versoepelingen en om ouders en/of 
verzorgers weer te ontmoeten op school. 
 
De versoepelingen op een rij: 
Vanaf 18 februari: 

• Ben je besmet met het coronavirus? 
Vanaf vandaag ga je vijf dagen in 
isolatie in plaats van zeven dagen, mits 
je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Ouders, verzorgers en andere externen 
mogen weer in de school, ook zijn open 
dagen weer mogelijk. Wel moeten hier 
de 1,5 meter afstand en het gebruik van 
mondneusmaskers nog gehandhaafd 
worden. Daarom brengen de 
ouders/verzorgers van groep 1/2 vanaf 
maandag 8 maart hun kind weer in de 
klas. Eerder kunnen wij de 1,5 meter 
afstand houden niet waarborgen.  
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Vanaf 25 februari: 

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter 
afstand te houden. Basismaatregelen 
zoals regelmatig handen wassen en 
voldoende ventileren gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de 
school.  

• Het dringende advies voor leerlingen 
(voor groep 6 t/m 8) en 
onderwijspersoneel om twee keer per  
week een zelftest te doen blijft.  

 
 

Brengen en halen vanaf maandag 8 
maart: 
Groep 1/2:   
In de ochtend brengt u uw kind in de klas 
(tussen 8.20 uur en 8.30 uur). U kunt de 
ingang gebruiken die nu ook in wordt 
gebruikt in de ochtend. De leerkrachten 
starten om 8.30 uur met de les.  
 
• Groep 1/2A: de achterdeur (u kunt 

met kinderwagens door dezelfde deur 
als 1/2B) 

• Groep 1/2B: de deur bij de keuken 
• Groep 1/2C: deur bij de speelzaal 
• Groep 1: deur bij de speelzaal 
 
Tijdens de inloop ’s morgens kunt u met uw 
kind een boekje lezen in de kring. De 
kinderen gaan niet in de hoeken of op het 
Kleuterplein spelen.  
Om 14.00 uur komen de leerkrachten met 
de kinderen naar buiten.  

 
Groep 3 t/m 8:  
De kinderen mogen zelfstandig vanaf 8.20 
uur naar binnen via de bekende route. We 
willen graag het onderwijsleerproces 
starten vanuit rust, aandacht en snel aan 
de slag kunnen. Daarom hebben wij een 
beperkte inloop van ouders en verzorgers. 
Geen drukke gang vol pratende ouders, 
want dit zorgt bij veel leerlingen voor 
minder prikkels en een fijne start.  
Het verzoek is dan ook net als u nu al 
gewend bent, uw kind tot aan de voordeur 
te brengen. De kinderen komen om 14.00 
uur zelf naar buiten.  

Rapportgesprekken 
De rapportgesprekken vinden fysiek plaats 
op school. We zijn blij om u dan weer te 
ontmoeten! 
 
Deur dicht 
Wij willen u met nadruk vragen om op tijd 
van huis te gaan en er goed op letten dat 
kinderen voor 8.30 uur op school zijn. Alle 
groepen starten om 8.30u en dan sluiten 
de deuren. Dit ook met het oog op de 
veiligheid. U kunt daarna de hoofdingang 
gebruiken om de school te betreden.  
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Carnaval  
Vrijdag 25 februari is het zo ver en vieren 
wij carnaval op de Kinderhof! De kinderen 
mogen verkleed naar school toe komen. De 
hele dag zal in het teken staan van een 
feestje. Carnaval wordt dit jaar in de eigen 
groep gevierd. De leerkrachten zullen er 
voor zorgen dat het een feestje wordt. De 
kinderen krijgen een tien uurtje met wat 
drinken, de lunch moeten ze wel zelf 
meenemen. We hebben er zin in en zijn 
benieuwd hoe iedereen verkleed komt! 
 
 Met vriendelijke groet, 
 Liza Vos 
 Leerkracht groep 4/5 

 
Kwink Groep 3B 
Deze week hebben wij het in groep 3b 
gehad over wat te doen als er per ongeluk 
iets misgaat. Soms gaat er namelijk 
weleens per ongeluk iets mis. Wat moet je 
dan doen? Kun je het oplossen? We 
hebben geleerd dat er twee keuzes te 
maken zijn als iets per ongeluk gebeurt. Je 
kan niks zeggen over wat er is gebeurd. Je 
zit dan alleen wel zelf met het probleem, 
want niemand weet het waardoor 
niemand je kan helpen. Of je vertelt eerlijk 
wat er per ongeluk is gebeurd. Doordat je 
eerlijk vertelt wat er mis ging, voel je je 
vaak prettiger en kun je samen een 
oplossing zoeken.  

Verder hebben we het ook gehad over 
sorry zeggen. Het kan namelijk zijn dat er 
iets vervelends is gebeurd, omdat er per 
ongeluk iets misging. Waarom is sorry 
zeggen dan goed? De klas vindt dat sorry 
zeggen dan goed is, omdat je dan het 
probleem of conflict oplost met elkaar. Ook 
al gaat iets per ongeluk, het is ook dan 
belangrijk dat je sorry zegt; anders kunnen 
er ruzies ontstaan en 
dat vindt niemand fijn. 
Daar heeft groep 3b 
zeker gelijk in. De 
kinderen hebben zich 
weer goed kunnen 
inleven in een ander. 
Wij als klas kijken weer 
erg uit naar de 
volgende avonturen 
van de dieren in 
Kwinkstad.  
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Kangoeroeklas  
 
Lagerhuisdebat & de film 
Bij de Kangoeroegroep hebben we met 
elkaar een voorbeeld van een 
Lagerhuisdebat nagespeeld. Er was een 
voor, en tegen partij bij de stelling: 
‘Iedereen op een middelbare school moet 
een schooluniform dragen.’ We kregen de 
tijd om met elkaar zoveel mogelijk 
argumenten te bedenken waarom je er 
voor of tegen zou zijn. Om het jezelf 
moeilijker te maken kon je er voor kiezen 
om je bij de tegenpartij aan te sluiten 
terwijl je er het er juist met de stelling eens 
was.  
 
Argumenten die we hadden bedacht waren 
bijvoorbeeld: ik ben het er niet mee eens, 
omdat een schooluniform dragen niet 
lekker zit en je het om het jaar moet 
vervangen als je eruit groeit of  ik ben het 
er wel mee eens want als iedereen een 
schooluniform draagt dan worden 
kinderen niet gepest om de manier waarop 
ze zich kleden, iedereen draagt dan 
hetzelfde. Het was super leuk om te doen 
met elkaar en we hebben heel veel plezier 
gehad. We hebben hier in de 
Kangoeroegroep nu geleerd hoe je een 
debat kunt voeren en wat voor 
argumenten je allemaal kunt gebruiken. 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast een Lagerhuisdebat hebben wij met 
de Kangoeroegroep ook een film gemaakt. 
We kwamen op het idee het nog een keer 
te doen omdat we dat in de vorige groep 
ook gedaan hadden.  
Om op een idee voor een film te komen 
gingen we in tweetallen een leuk verhaal 
bedenken voor de film. Uiteindelijk gingen 
we alles met elkaar combineren en 
kwamen uit op een griezelige film over 
spoken. Om alles te filmen en in elkaar te 
zetten moesten we heel erg veel met 
elkaar overleggen en bedenken hoe we 
dingen het best konden doen. Problemen 
die ontstonden tijdens de film hebben we 
ook goed kunnen oplossen. We hebben 
hiervan geleerd hoe je goed moet 
samenwerken en met elkaar moet 
overleggen, en ook luisteren naar de ander. 
 
   -Sanouk Jacobs 
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