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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) een ontspannen voorjaarsvakantie gehad. 
Na de vakantie zijn we weer goed gestart op De Kinderhof. Wat is het fijn dat de 
oudergesprekken weer fysiek kunnen plaatsvinden. Het team vindt het prettig om u 
weer te ontmoeten in de school. Gelukkig is het weer omgeslagen en kunnen we weer 
genieten van de zon. 
 
Volgende week vrijdag 18 maart is er van 9.00 uur tot 12.00 uur een open dag op alle 
basisscholen in Amersfoort. Wilt u ouders die nog een basisschool zoeken hierop 
attenderen? Ouders kunnen zonder afspraak verschillende basisscholen bezoeken. Op 
De Kinderhof geven leerlingen, ouders van de oudervereniging en de schoolleiding een 
rondleiding aan nieuwe ouders. Ook geeft Paul Liklikuwata een aantal rondleidingen in 
de Educatietuin. 
 
Voor u ligt een nieuwe Hofbode met leuke informatie. Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin van den Hoven (schoolleider) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie  
over de Kinderhof.   Opmaak: Emmy Heidekamp 
 

Agenda  
14/3 t/m 18/3 oudergesprekken 

21/3 studiedag 
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Groep 4/5  
In groep 4 zijn we bezig geweest met thema 
Nodig van Staal en in groep 5 met thema 
Dierentuin. In de groep proberen om 
verschillende activiteiten samen te doen, 
zo ook bij deze thema's van Staal Taal.   
 
De kinderen zaten in een groepje van 3 of 4 
en hebben zelf een dier gekozen uit de 
dierentuin waar zij onderzoek naar gaan 
doen. De kinderen zijn donderdag 
begonnen met kijken in boeken en op 
internet. Groep 4 kijkt naar wat de dieren 
nodig hebben en groep 5 zoekt 
interessante weetjes op die later op een 
informatiebordje komen bij het hok. Ook 
moesten de kinderen een 
'boodschappenlijstje' maken van wat er 
allemaal in het hok van het dier moest 
komen. Dat hebben ze ook donderdag 
uitgezocht.  
 
Vandaag zijn we met het 
boodschappenlijstje naar buiten gegaan en 
hebben de kinderen alles gehaald wat er 
nodig was voor het 'hok' van de dieren. Er 
werden blaadjes, takjes en zelf zaagsel 
verzameld voor de hokken. We zijn het hele 
plein rond geweest om alles te verzamelen.  
 
Terug in de klas zijn de kinderen de hokken 
gaan inrichten. Later hebben de kinderen 
informatieborden gemaakt op de 
computer, geprint en bij het hok 
opgehangen. Het thema hebben we 
afgesloten met een tentoonstelling voor 
alle ouders. Het was een groot succes! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen  
Beste ouders, 
 
Ik ben Jarvin, 26 jaar en sinds kort 
werkzaam op de Kinderhof als 
onderwijsassistent. Hierbij ondersteun ik 
elke dinsdag en woensdag ochtend 
verschillende klassen. Ik kijk er dan ook 
ontzettend naar uit om werkzaam te 
kunnen zijn op deze prachtige school. 
Mocht u vragen aan mij hebben kunt u mij 
altijd aanspreken op het schoolplein of 
ergens in de school. 
 
Jarvin de Raaff 
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Groep 8 naar de  
 MIDDELBARE SCHOOL!  
Op vrijdag 11 maart worden de kinderen 
van groep 8 ingeschreven bij hun nieuwe 
school. Dat is heel erg leuk, maar ook wel 
een beetje spannend! 
 

 
  

Ik ben Lemya en ik ga naar het Amsfort college. Ik ga daar 
heen omdat het vlak bij is en omdat het een geschikte 
school voor mij is. Ik ga natuurlijk ook al mijn vriendinnen 
missen, maar ik ga zoiezo contact met hun houden. Mijn 
vriendinnen gaan naar scholen die vlak bij het Amsfort 
college zit, dus ik ga die zoiezo wel nog een keer zien, 
maar ik ga natuurlijk ook de basisschool missen, want ik 
heb hier 10 jaar op school gezeten en ga je alles missen 
de leraren, de lokalen, het schoolplein en ook de vakken. 
Ik woon ongeveer 30 meter dus ik kan vaak komen kijken 
hoe het is veranderd. Er hangt een leuke sfeer op onze 
school en daarom is het ook fijn om hier te zijn, Maar 
naar de middelbare school hoort er bij, en ik hoop dat ik 
het op mijn nieuwe school het ook zo leuk ga hebben als 
hier. 

Hoi ik ben Berra ik word 
morgen ingeschreven voor 
de middelbare school, Ik vind 
het wel leuk dat ik naar de 
middelbare ga maar ik vind 
het bassischool ook super 
leuk, Ik vind het ook jammer 
dat ik zo naar een andere 
school moet dan moet ik 
weer hellemaal een nieuw 
omgeving krijgen, Dat is best 
wel irritant maar ook weer 
leuk want je leert nieuwe 
mensen te kennen nieuwe 
vrienden nieuwe 
klasgenoten. Ik zit echt super 
lang op de Kinderhof. ik vind 
t echt vervelend om nu naar 
een nieuw school te gaan. Bij 
de middelbare school is er 
veel huiswerk dat vind ik wel 
een nadeel maar het hoort er 
wel bij. 
 

Ik ben Jonathan en ik ga naar het JvO (Johan van 
Oldenbarnevelt). Ik vond mijn schooljaar in groep 8 echt 
heel leuk, het was het leukste schooljaar van allemaal! Ik 
ga deze school en de kinderen erg missen en 
voornamelijk ook de 2 juffen die ik dit schooljaar heb 
gehad: juf Emmy en juf Karin. Ik ga naar het JvO omdat ik 
het een prachtig gebouw vind, een leuke sfeer heeft, er 
goede hulp word gegeven aan kinderen zoals mij en 
omdat er leuk lesgegeven word. Ik vind het een heel raar 
gevoel dat ik na deze 8 jaar naar een andere school ga. 
Het is gewoon zo moeilijk voor stellen om volgend jaar 
naar een andere school te gaan. Ik ga op het JvO 
Gymnasium doen, dat is VWO plus 2 extra talen, Latijns 
en Grieks, maar ik ga me denk ik vooral focussen op de 
bèta vakken, want ik hou heel erg van de wetenschap. In 
de tweede klas kan je kiezen of je voor de volgende 2 jaar 
Latijns of Grieks wilt leren, maar ook of je voor de bèta 
vakken of normaal gaat. Ik denk dat ik al weet wat ik dan 
ga kiezen, namelijk: Grieks en bèta. Ik heb voor nu wel 
genoeg gebabbeld, ik hoop dat ik de kinderen en 
leerkrachten op deze school nog wel  een keer zie. 
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Hallo ik Arwin en ik ga naar Hoogeland ik 
heb er heel veel zin in. Ik kijk er naar uit 
om Frans te leren ik ben ook heel blij dat 
ik samen met Okan en Jelte naar 
dezelfde school ga. Ik hoop natuurlijk dat 
ik ook nieuwe vrienden ga maken. Wat ik 
heel erg ga missen is de sfeer van de 
school en de juffen plus mijn vrienden.   
En natuurlijk de grapjes die ik met juf 
Emmy en juf Marjon. Doei Kinderhof  
hallo Hoogeland.  
 

Morgen word ik ingeschreven bij mavomuurhuizen. Ik vind het wel leuk maar ook spannend om 
naar de middelbare school te gaan, want je moet helemaal wennen aan de middelbare school en 
aan de kinderen en juffen en meesters. en er gaat geen een vriendin of iemand uit onze klas naar 
mavomuurhuizen, maar er gaan wel een paar uit de andere klas. Ik zit ongeveer 6 jaar op 
mavomuurhuizen heel veel kinderen zeggen dat je je dan gaat vervelen maar ik denk het niet, 
want je weet wel de hele school uit je hoofd maar je hebt nog wel vriendinnen en lessen en het 
laatste jaar examens dus het valt wel mee hoop ik. En het leuke aan de middelbare school vind 
ik dat je nieuwe vriendinnen kan maken en met nieuwe klasgenoten zit en dat je meer meesters 
of juffen hebt in plaats van 1 tje elk jaar. Maar ik ga ook de juffen missen van de basisschool en 
het weinige huiswerk. 
         Elise  
 

Hallo ik ben Okan. Ik ga naar ’t Hooghe landt. ik 
heb best veel zin in nieuwe mensen te 
ontmoeten. Ik heb ook veel zin in de nieuwe 
vakken die ik ga krijgen en nieuwe docenten die 
ik ga ontmoeten. Ik vind het vooral jammer dat ik 
de basisschool moet verlaten en dat ik mijn 
vrienden ook minder ga zien. Waar ik ook minder 
zin in heb, is dat ik weer één van de jongste van 
de heel die school ga worden en ik ben ook wel 
blij dat mijn broer ook op die school zit. 

Salah el Din Boudhim 
Wat ik leuk ga vinden aan de school is dat het 
lekker groot is en kleine klassen en je maakt daar 
ook snel vrienden, er zij veel lokalen ik ben daar 
al 3 keer geweest en vond het leuk. Ik zit nu op 
de kinderhof wat ik erg gemist heb is de sfeer en 
de schoolreisjes. Al die lief juffen ga ik missen 
maar dat hoort er wel bij. 

Hoi ik ben Stan en ik ga naar de Colear 
college, Daar heb ik heel veel zin in ik 
vind het leuk om nieuwe vrienden te 
maken en om met houd en ijzer aan de 
slag te gaan. Ik heb er voor gekozen om 
sport klas te doen ik heb dan 6 uur in de 
week gym. Het is een groot school plein 
en een hele grote fietsen staling. Er is ook 
een voetbal velt op het school plein met 
een panna veldje, ik ga de school wel 
missen met al mijn vrienden. Het is een 
hele grote school met veel kinderen, Ik 
vind het wel spanend om er heen te gaan 
maar het lijkt me wel heel leuk, De 
klassen zijn er niet groot maar dat vind ik 
wel fijn. 
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HOE PRAAT JE MET JE KIND 
OVER DE OORLOG TUSSEN 
RUSLAND EN OEKRAÏNE 
 
Je kan er niet meer omheen: Rusland en 
Oekraïne zijn in oorlog. Grote kans dat jouw 
kind hier iets over opvangt, thuis, in de klas of 
op televisie. Het kan dus zijn dat jouw kind hier 
vragen over heeft. Misschien maakt je kind zich 
zorgen of begrijpt het niet wat er precies aan 
de hand is. Of misschien kennen jullie mensen 
die daar wonen. Of hebben jullie zelf te maken 
gehad met geweld of een gedwongen 
verhuizing waardoor het extra reacties oproept 
in het gezin. 
 
In alle gevallen is het goed om over de oorlog 
te praten, maar hoe pak je dat aan? Het 
belangrijkste is: stel vragen en luister naar je 
kind.  
Hieronder 5 tips die jou bij dit gesprek kunnen 
helpen vanuit het NJI (Nederlands 
Jeugdinstituut): 
 
-Kijk, luister en stel vragen 
Het gedrag van een kind kan laten zien dat er 
vragen of emoties zijn waar het de woorden 
niet voor kan vinden. Bespreek dit en stel hier 
open vragen over. Is je kind stiller of meer 
terughoudend dan normaal? Vraag dan 
bijvoorbeeld: ‘ik merk dat je wat stiller bent, wil 
je me vertellen waar je aan denkt?’. 
 
-Geef eerlijk antwoord 
Wees eerlijk zonder je kind bang te maken. 
Heeft een kind zorgen? Geef aan dat je die 
zorgen begrijpt. Zeg niet dat er niets aan de 
hand is, maar probeer hem of haar gerust te 
stellen. Dit doe je bijvoorbeeld door te 
vertellen dat Oekraïne hier ver vandaan is en er 
hier dus niet gevochten wordt. Je hoeft niet alle 
antwoorden te hebben. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik 
weet het ook niet, maar gelukkig zijn er hele 
slimme mensen die dit nu gaan aanpakken.’ 

Zo'n soort antwoord kan al veel rust geven. Als 
je kind iets wilt weten over de situatie kan je 
ook vragen wat hij of zij denkt. Er samen 
hardop over nadenken kan voldoende 
antwoord geven voor (heel) jonge kinderen. 
 
-Houd je antwoord kort 
Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de 
vraag van je kind. Zorg dat je niet te veel extra 
informatie toevoegt. En zorg dat je antwoord 
past bij de leeftijd en het karakter van je kind. 
Door te vragen wat hij of zij al weet kan jij jouw 
antwoord aanpassen en gebruik maken van de 
woorden die je kind gebruikt. Vraag na je uitleg 
of jouw antwoord voldoende is. Bijvoorbeeld: 
'Heb je daar nog meer vragen over?' Sluit het 
gesprek af met een opmerking als: 'We kunnen 
er altijd nog een keer verder over praten', 
zodat je kind weet dat het altijd bij jou terug 
mag komen met vragen. 
 
-Blijf erover praten 
De situatie verandert snel. De vragen en zorgen 
van kinderen daardoor misschien ook. Blijf 
daarom in gesprek, zodat je weet wat er in je 
kind omgaat en blijf antwoord geven op de 
vragen die er ontstaan. 
 
-Let op meeluisteren en kijken 
Kinderen luisteren vaak automatisch mee met 
gesprekken tussen volwassenen. Wees je 
hiervan bewust wanneer je in gesprek erover 
bent met anderen. Zorg ervoor dat je niet jouw 
zorgen overbrengt op je kinderen. Zorgen van 
volwassenen zijn van een heel ander niveau 
dan die van kinderen en dat moet zo blijven. 

 

  

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine
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