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Beste ouders en/of verzorgers,
Het is alweer twee weken geleden dat het voorjaarsvakantie was. Wat is het fijn dat ook de
leerlingen van groep 7 en 8 weer volledig op school zijn. Het weer werken met de hele groep
heeft toch de voorkeur. Het is mooi om te zien dat de leerlingen het weer prettig vinden om
naar school te gaan.
Het team van De Kinderhof merkt toch dat er nog regelmatig leerlingen naar school komen
met klachten. Bijvoorbeeld: met keelpijn of klachten i.v.m. verkoudheid. Wilt u echt uw kind
thuis houden als het Corona gerelateerde klachten heeft? Als we met elkaar de Corona
maatregelen goed opvolgen, lopen we het minste risico.
Voor u ligt weer een Hofbode met veel informatie. Het team van De Kinderhof doet elke
twee weken zijn uiterste best om De Hofbode te vullen met relevante en leuke informatie.
Wilt u de Hofbode goed doorlezen? Veel leesplezier!
Ik wens u samen met uw(kind)eren een heel fijn en ontspannen weekend!
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
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Ziekmelden
Als uw kind ziek of afwezig is vanwege
bijvoorbeeld een doktersbezoek, moet u
dit melden aan de school.
Melden via Social Schools
Let op: bij afwezigheidsmeldingen door
Corona graag altijd telefonisch contact met
ons opnemen!
Bij voorkeur meldt u uw kind ziek of
afwezig via Social Schools voor
8u. De
ziekmelding staat dan direct in het systeem
en
de
leerkracht krijgt
hier
automatisch bericht van. Als het kind beter
is, beëindigt u de ziekmelding ook weer
in Social Schools. U hoeft tussentijds geen
bericht naar school te sturen dat uw kind
nog steeds ziek is. Onder dit bericht leest u
hoe u een ziekmelding in Social Schools
aanmaakt.
Melden op een andere manier
Mocht een melding via Social Schools echt
niet lukken, dan kunt u de school bellen
(033-4728843) tussen 8.00 en 8.30 uur.
Als uw kind meerdere aaneengesloten
dagen ziek is, hoeft u hem/haar niet
iedere ochtend ziek te melden. Wel vragen
wij u om nogmaals een ziekmelding te doen
als uw kind na een weekend of vakantie
nog steeds ziek is.
Waarom ziek of afwezig melden?
Wij
zijn wettelijk verplicht om
de
afwezigheid van onze leerlingen bij te
houden in ons administratieprogramma. Is
een kind vaker dan gemiddeld ziek, dan
kijken wij samen met de ouders hoe wij als
school kunnen ondersteunen.
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Is een kind afwezig zonder dat wij daarvan
bericht hebben ontvangen, dan bellen wij
naar huis om te horen of wij wellicht iets
hebben gemist in de communicatie. Bij
ongeoorloofd verzuim wordt melding
gemaakt bij de leerplicht.
Bezoek huisarts, specialist, tandarts
Het zou fijn zijn als u bezoeken aan de
huisarts, tandarts of een specialist zo veel
mogelijk buiten schooltijd om plant. Zo
mist uw kind zo min mogelijk lestijd. Mocht
dit onverhoopt niet lukken, geef de
afwezigheid dan vooraf door aan de
leerkracht.
Hoe meld ik mijn kind ziek of afwezig
in Social Schools:
1. Ga in Social Schools naar 'Administratie'
2. Kies bovenin het scherm voor 'Absentie
melden'
3. Vink aan om welk van uw kinderen het gaat
4. Geef de reden aan van de afwezigheid
5. Geef aan of het kind de hele dag afwezig is
6. Vul in vanaf wanneer het kind afwezig is
7. Indien bekend: vul in tot wanneer het kind
afwezig is
8. Klik op 'Verzend'
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Luizen

Palmpasen

Helaas is luizencontrole door ouders in de
school niet mogelijk i.v.m. Coronamaatregelen. Het controleren op luizen
kan wel in de thuissituatie gedaan worden.
Dan is er ook minder risico op verspreiding
van het Corona-virus. Op de website van
het RIVM is ook veel informatie te vinden
over hoofdluis en behandeling van
hoofdluis: Hoofdluis | RIVM We hopen dat
u de controle thuis zou kunnen doen.
Mocht u neten of luizen aantreffen, dan
horen we dat uiteraard graag. Laten we
hopen dat dat niet nodig is.

Op vrijdag 26 maart is het Palmpasen. Door
corona hebben we dit jaar geen
palmpaasoptocht, maar we houden ons
wel aan de traditie door samen met de
kinderen palmpaasstokken te maken. In de
groepen 1 t/m 3 worden er per klas 5
palmpaasstokken gemaakt. Samen met de
kinderen gaan we bedenken aan wie wij
deze stokken kunnen schenken (denk aan
zieke/eenzame mensen).

Kidd & Ride
's Morgens wordt er veel
gebruik gemaakt van de
Kiss & Ride strook. Wilt u
wachten op het vertrekt
van de auto voor u, zodat
er
geen
gevaarlijke
situaties ontstaan door
het inhalen van elkaar. Zo zorgen we
samen voor een veilige schoolomgeving.

Biebboeken
Beste ouders,
Na de Kerstvakantie, in de lockdown,
hebben veel leerlingen hun biebboek(en)
mee naar huis genomen. We missen er nog
veel. Wilt u thuis kijken en de boeken z.s.m.
meegeven naar school?
Annelies Lablans, leerkracht van groep 4.

Hofbode 12

12 maart 2021

Groep 1

Groep 1/2 - Thema ziek en gezond

Beste ouders en/of verzorgers,
Deze week zijn wij bij de kleuters begonnen
met een nieuw thema. Het thema is
gezondheid. De instroomgroep is al druk
bezig geweest met dit thema. Ze hebben al
een beetje geleerd over gezondheid en
omliggende onderwerpen. Zo hebben de
kinderen onder andere geleerd over hun
lichaam (hoe heet een lichaamsdeel en
waar bevindt het zich), de ambulance (hoe
die eruitziet en wat er allemaal met een
ambulance gebeurt), de vorm 'het kruis'
(hoe de vorm lijkt en dat de vorm vaak
gebruikt wordt in het ziekenhuis) en dat je
medicijnen/pillen kan tellen.

Juf Nina kwam maandag als dokter in de
klas en dat was erg grappig. We zijn
namelijk begonnen met het thema over
ziek en gezond zijn. Hoe gaat dat bij een
dokter? Wanneer ga je naar het ziekenhuis
en wat is daar dan allemaal te zien? Kun je
er ook voor zorgen dat je niet naar de
dokter hoeft? Hoe kun je weer beter
worden? Wanneer ga je met een
ambulance? Soms moet je medicijnen
nemen, waar haal je die allemaal?
Wat een vragen allemaal! Maar we zijn er
met zijn allen heel hard over aan het
denken en werken, en we leren iedere dag
een beetje meer.

Wij gaan de komende weken nog veel leren
en spelen rondom dit thema. Wij hebben er
zin in!

Donderdagochtend kwam er een echte
verpleegkundige uit het ziekenhuis in de
klas. Dat was de mama van Esmee. Ze had
allemaal spulletjes bij zich en vertelde ons
wat je er mee kon doen. We mochten al die
spulletjes
gebruiken
in
onze
ziekenhuishoek in de klas. Dat is aardig! Ze
ging ook meespelen in de hoek. Ze zou
iedere dag wel mogen komen!

Groetjes van de kinderen uit groep 1

Ook kregen we van de mama van Maxim
allemaal mutsjes en mondkapjes uit het
laboratorium waar ze medicijnen maken.
Super leuk! Dank je wel!

Hofbode 12

Jesper en Sharish hebben een hele mooie
ambulance geschilderd waarmee we naar
de ziekenhuishoek kunnen 'rijden'. In de
bouwhoek
worden
de
mooiste
ziekenhuizen gebouwd.
Op het kleuterplein hebben we al een echt
heel groot ziekenhuis! Zo leuk!
We zijn nog maar net begonnen maar het
is nu al een superleuk en leerzaam thema!
Groetjes van de kinderen uit groep 1-2C
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Groep 6/7
In groep 6/7 hebben de kinderen vragen
over zichzelf beantwoord. Vragen waar ze
normaal niet over hoeven na te denken.
Hieronder zie je een aantal antwoorden
van de kinderen:
Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in
de vakantie en waarom?
Jade: naar een jungle, omdat ik dat leuk
vind. Want ik hou van natuur en dieren en
safari.
Haroun: naar Spanje en zwemmen in de
zee.
Xandor: Elke dag naar een ander land
omdat ik nog niet in alle landen ben
geweest.
Welk persoon laat je het meest lachen?
Ilayda: Mijn vader.
Noam: Bas laat mij het meest lachen.
Maren: Esmee en Jinthe
Wat is het leukste dat Papa ooit heeft
gedaan voor jou?
Salma: Naar het grootste pretpark in
Marokko.
Giovanni: naar een race gebracht.
Esmee B: hij nam me mee naar zijn werk.
Waar zou je heel goed in willen zijn?
Lucas: Handvaardigheid.
Chinenye: Voetbal, rekenen.
Sven: in turnen!!!
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Groep 8B

Pech in groep 8b

Eindelijk weer op school

Na de vakantie mochten we eindelijk wee
echt naar school toe. Helaas hielt dat
feestje snel op, want die woensdag was ik
niet zo lekker ik bleef thuis. mijn zusje was
die komende vrijdag jarig en opa en oma
zouden komen daarom heb ik me voor de
zekerheid laten testen. En tot onze
grootste verbazing was die test positief. De
school werd opgebeld op school moesten
alle kinderen uit mijn groep schoolspullen
mee nemen en naar huis ,en gelukkig was
juf kayleigh zo lief om mijn school spullen
langs mijn huis te brengen. Gelijk de
volgende dag kregen we online les. Alle
kinderen mochten zich zondag testen en de
dinsdag daarna was bijna iedereen al weer
naar school. Er zijn ook een paar kinderen
die zich niet willen laten testen die moeten
10 dagen in quarantaine. Voor hun wordt
nu gewoon online les gegeven ,en dat is
best even multitasken. gelukkig viel juf
kayleigh haar stageweek net nu zo kunnen
ze afwisselen wie de online les geeft en wie
de les in de klas geeft. Hopelijk kunnen we
snel weer met z’n allen naar school. Maar
tot die tijd houden we het zo vol. Laura

We mogen eindelijk weer met z'n alle naar
school toe! Al hadden we deze week wel
even pech. Al dat thuis werk is iedereen nu
wel een beetje zat. Ik vind het ook weer fijn
in de klas want ik zie al mijn vriendinnen
weer, we mogen weer gymmen, we krijgen
weer uitleg in de klas van de juf en we
kunnen nu ook veel makkelijker vragen
stellen. We doen tussendoor altijd gezellig
een spelletje.
Volgende week is een hele spannende
week, want we gaan volgende week de
musical uitzoeken.
De juffen hebben 2 musicals uitgezocht en
nu moeten wij gaan stemmen welke
musical het wordt. De laatste week van dit
schooljaar gaan we waarschijnlijk op
kamp! We gaan op kamp bij het Y.M.C.A
in Leusden.
Britt
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Kangoeroegroep tijdens corona
De kangoeroegroep is tijdens deze corona
tijd ook weer net iets anders dan normaal.
We mogen alleen met de kinderen uit onze
eigen klas en in plaats van een uur hebben
we maar een halfuur. We hebben ook een
opdracht gekregen, namelijk om een
politieke partij op te richten. Ik heb samen
met Laura een politieke partij. Het gaat zo:
we moeten eerst een naam en een logo
verzinnen. Ook moeten we drie kleuren
uitkiezen die bij ons horen. Daarna kunnen
we een poster maken en ideeën bedenken
op het gebied van natuur en milieu rond en
in de school. Als laatste gaan we stemmen
met alle klassen. Er zijn in totaal 7 partijen
en de partij die wint, mag met de directie
gaan praten over hun plannen. Als alles
goed bedacht is is er een kans dat het echt
gebeurt! Dus ik hoop natuurlijk dat we
winnen.

Leerzaamste les over de politiek
Gisteren woensdag 10 maart hadden wij
een leuk leerzaam lesje over de politiek,
omdat volgen de week de verkiezingen zijn.
Het ging over wat je plannen waren als je je
ideeën mocht vertellen. Volgende week
mag onze hele klas met elkaar debatteren.
We gaan dan praten over de ideeën van
anderen en gaan dan discussiëren over hun
ideeën. Gisteren hebben we ook geleerd
over lastige woorden en toen gingen ook
de betekenis opzoeken. Ik heb al een paar
ideeën gehoord over anderen kinderen. Ik
heb ook mijn eigen ideeën vertelt. Dat ik
voor het milieu zoals een paar oude
kerncentrales slopen en daar dan bossen
bouwen. En dan zorgen voor een betere
samenleving voor dieren en insecten.
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Ik zou later graag in de politiek willen gaan
en de meester en juffen meer salaris geven.
Ik zou dan ook nog geld gaan besteden en
zo arme landen geld geven, zodat ze hun
sociale leven kunnen verbeteren. En zo hun
bewoners helpen. Ik zou dan ook de
verschillen van arm en rijk recht zetten en
de arme ouders en kinderen helpen die
weinig geld hebben. Dan ga ik ook de
discussiëren over wat anderen landen
doen tegen het milieu. Zo wil ik zorgen voor
een beter Nederland en voor een betere
wereld. Ik heb super veel zin in het
debatteren. De juffen Bianca en Kayleigh
zijn echt erg lief en super aardig en zij doen
hun werk supergoed.
Kay
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Skillz United
Wij zetten als school een samenwerking op
met Skillz United. Zij bieden u de
mogelijkheid om tijdens studiedagen uw
kind te laten deelnemen aan een compleet
en verzorgd programma. Dit doen zij op
meerdere
activiteitengebieden.
Per
studiedag staan 3 activiteiten centraal. Wij
stellen Skillz United graag aan u voor.
Wij zijn Skillz United, een dynamische
organisatie die zich richt op de
ontwikkeling van kinderen waarbij plezier
centraal staat. Doordat veel van onze
medewerkers al jarenlang actief zijn in de
beweegwereld, zijn wij inmiddels op veel
basisscholen
een
bekend
gezicht.
Onderdeel van het team van Skillz United is
oud-leerling, van Basisschool de Kinderhof,
Steven van Zanten.
Samen met de Kinderhof bieden wij u een
alternatief voor opvang van uw kinderen
tijdens de studiedag op dinsdag 6 april
2021. Hierdoor hoeft u uw kind niet naar de
opvang te brengen, maar stelt de school
(speel)lokalen in het schoolgebouw en het
schoolplein
ter
beschikking
om
verschillende soorten activiteiten te gaan
organiseren.
ezamenlijk hebben wij een superleuk
activiteiten aanbod samengesteld waarbij
plezier voorop staat. In overleg met de
Kinderhof zal Skillz United een keuze
maken
uit
onderstaande
acht
activiteitengebieden die georganiseerd
gaan worden tijdens de studiedag op
dinsdag 6 april 2021.
Wij
kiezen
per
studiedag
activiteitengebieden uit.

drie
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Er is keuze uit de volgende
activiteitengebieden:
• Dans
• Drama
• Koken & Bakken
• Natuur
• Sport & Spel
• Techniek
• Tekenen & Knutselen
• Vrij Spel

Kinderen zijn heel verschillend, zo ook hun
interesses. Skillz United heeft daarom een
bewuste keuze gemaakt om zich tijdens
een studiedag niet op één, maar op
meerdere activiteitengebieden te richten.
Hiermee bereiken wij ieder kind van de
school in zijn eigen interessegebied en
komt plezier al snel bovendrijven.
Als klap op de vuurpijl zal er tijdens de
studiedag een stormbaan (springkussen)
aanwezig zijn!
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Hoe ziet de Skillz United Studiedag eruit?
Tijd

Activiteit

08:30– 08:45

Ontvangst kinderen (vrij spel
en stormbaan)
Spelblok 1; keuze uit twee
verschillende thema’s
Eten
&
drinken
(zelf
meenemen)
Spelblok 2; keuze uit twee
verschillende thema’s
Pauze (zelf meenemen)

08:45– 10:15
10:15– 10:30
10:30– 12:00
12:00– 12:30
12:30– 13:00
13:00– 14:00
14:00– 14:15

Vrij spelen; gericht op creatief
denken
Spelblok 3; kinderen kiezen
een ochtendthema naar keuze
Einde
(ophaalmoment).
Afsluitende dans in combinatie
met een stormbaan.

Aanmelden?
Aanmelden kan eenvoudig door een mail
te sturen naar info@skillzunited.nl.
Vermeld hierin het volgende: school,
naam kind, klas, leeftijd en
telefoonnummer ouder/verzorger.
Kosten: € 20,- per kind (betalen op de dag zelf).
Indien u in aanmerking komt voor ‘Stichting
Leergeld’, kunt u contact opnemen met de
school.

Voor meer informatie over de studiedag,
verwijs ik u door naar onze website:
www.skillzunited.nl of volg onze
Facebookpagina: Skillz United.
Groetjes Team Skillz United

Team Winki en Domino
Hallo allemaal,
Wat leuk dat we mogen aansluiten bij de
Hofbode, wij zijn team Domino en Winki
van Ska kinderopvang.
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Momenteel heeft BSO Domino maar een
aantal kinderen vanwege de lockdown.
Dit houdt ons niet tegen om de kinderen te
ondersteunen met hun ontwikkeling en om
hun veiligheid te waarborgen.
Afgelopen weken hebben we ieder
moment genomen om te genieten van de
sneeuw en ijspret.
Ook hebben wij tijdens de zonnige dagen
genoten van de bijgelegen
natuurspeeltuin!
Met speelleergroep Winki zijn we wel
volledig open. Onze eerste prioriteit na
opening was, net als bij bso Domino, om de
kinderen te helpen met het waarborgen
van de veiligheid, en om weer lekker te
kunnen spelen met elkaar.
Inmiddels volgen wij de Kinderhof in hun
thema's en hebben we op de groep een
hoek ingedeeld waar kinderen alles kunnen
leren over het thema Ziek en Gezond.
Wij hopen alle andere kinderen weer te
mogen ontvangen na de lockdown voor
nog meer pret in de toekomst, en zullen
elke twee weken een stukje aanleveren
voor in de Hofbode!
Groetjes, Malissa, Meryem,
Natasha, Umie en Ilse

Nicole,
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Onderzoek jeugdparticipatie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Tika Buitenhuis. Ik studeer
momenteel Ecologische Pedagogiek aan de
Hogeschool van Utrecht in Amersfoort.
Voor mijn afstudeeropdracht wordt er een
onderzoek gedaan. Na overleg met Karin
van den Hoven, is besloten om dit
onderzoek op de Kinderhof te gaan
uitvoeren. Wat is het idee van mijn
onderzoek?
Ik wil onderzoek gaan doen naar de wijze
waarop jeugdparticipatie binnen de
Kinderhof structureel vorm kan krijgen.
Jeugdparticipatie is het actief betrekken en
laten meedenken van de leerlingen. Uit
een gesprek met Karin is naar voren
gekomen dat zij graag willen dat
jeugdparticipatie structureel onderdeel
wordt van hun school, omdat het vele
positieve effecten voor de leerlingen met
zich meebrengt. Het zorgt voor een groei in
sociaal-emotionele vaardigheden, het
zorgt ervoor dat leerlingen leren
meedenken en voor zichzelf durven op te
komen en dat ze het gevoel krijgen dat ze
gehoord worden.
Voor dit onderzoek wil ik de leerkrachten
en leerlingen bevragen. Het idee voor de
leerlingen is om bij de bovenbouw een
anonieme enquête af te nemen, waarnaar
er vervolgens, na toestemming te hebben
verkregen, met een paar leerlingen uit
verschillende groepen gesprekjes gevoerd
zullen worden over deze enquêtes.
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Naast deze enquête zou ik graag ook nog
een aantal gesprekken willen voeren met
leerlingen uit de groepen 3 en 4, en met
leerlingen die betrokken zijn bij de
Kinderwijkraad.
Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat
jeugdparticipatie meer gestimuleerd wordt
binnen het onderwijs, doordat het zoveel
positieve effecten heeft voor de leerlingen!
Ik hoop u ook
Ik hoop met dit verhaal u een beeld te
hebben gegeven over wat mijn onderzoek
inhoudt en wat daarbij mijn ideeën zijn. Ik
vind het belangrijk dat u vooraf op de
hoogte zijn van wat er mogelijk gaat spelen
binnen de school waarop jullie kind
onderwijs volgt!
Mochten
er
nog
vragen
of
onduidelijkheden zijn, mag er altijd contact
worden opgenomen met Karin van den
Hoven die mij hier vervolgens van op de
hoogte zal brengen zodat ik u extra
informatie kan verschaffen over mijn
onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Tika Buitenhuis

