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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Voor u ligt alweer een nieuwe Hofbode. Er zijn alweer 2 weken voorbij na de 
voorjaarsvakantie. De afgelopen weken hebben de oudergesprekken weer fysiek 
plaatsgevonden. Het was fijn om u weer te ontmoeten in de school. 
 
Vrijdag 18 maart was er op alle basisscholen in Amersfoort een open dag. Leerlingen 
van groep 8 hebben samen met ouders en medewerkers van De Kinderhof aan 
potentiële nieuwe ouders een rondleiding gegeven. Dat was een groot succes! Het was 
mooi om te zien dat er veel belangstelling is voor De Kinderhof.  
 
Als u kinderen thuis heeft die nog niet zijn ingeschreven, wilt u dan doen via de 
administratie? Op deze manier houden wij goed zicht op de prognoses. 
 
Veel leesplezier met deze Hofbode! 
Wij wensen u een heel fijn weekend. 
 
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  
15/4 
18/4 
22/4  

25/4 t/m 6/5  

Goede vrijdag (leerlingen vrij)  
Tweede Paasdag (leerlingen vrij)  
Koningsspelen  
Meivakantie 
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Palmpasen en Pasen 
Woensdag 6 april gaan de groepen 1 t/m 
4/5 palmpaasstokken versieren. In de 
klassen wordt een bestemming gekozen 
waar de stokken heen gaan. We denken 
dan aan een zieke opa, oma, eenzame 
buurman of aan iemand die een 
opkikkertje kan gebruiken. 
 
Donderdag 14 april vieren we Pasen op 
school. Het verhaal wordt verteld in de 
groepen. We verstoppen/zoeken eieren en 
lunchen in de groep. Kinderen nemen zelf 
een 10-uurtje mee. Wij verzorgen de 
lunch.  
Geeft u uw kind(eren) woensdag 13 april 
een bord, beker en bestek mee? 
 
We realiseren ons dat de Paaslunch in de 
Ramadan valt. Het is aan u of uw 
zoon/dochter mee eet. We respecteren uw 
keuze.  
 

Afscheid juf Rianne 
Woensdag 31 maart van 14:00 tot 15:00 
uur heeft u de mogelijkheid om van juf 
Rianne (6A) afscheid te nemen in de klas. 
Graag tot dan!  
 

Gevraagd: 
• Jongenskleding maat 146-152 voor 2 

kinderen uit Oekraïne. Graag bij de 

administratie inleveren. 

• Kleuterkleding: onderbroeken, sokken, 

broeken/leggings voor jongens en 

meisjes. Graag bij de leerkracht uit gr. 

1/2 inleveren. 

Alvast heel erg bedankt!  
 
 

Inloop groep  1/2 
We zijn heel blij dat we de ouders iedere 
ochtend weer in de school mogen 
verwelkomen! De meeste ouders lezen 's 
ochtends al gezellig een boekje met hun 
kind tot de schooldag om 8.30 uur begint. 
  
Vanaf 30 maart zullen we iedere woensdag 
een inloop tot 8.50 uur houden. Alle 
kinderen worden zoals gewoonlijk tussen 
8.20 en 8.30 uur in de klas verwacht (te laat 
komen wordt net als andere dagen 
genoteerd). In de klas ligt voor ieder kind 
een activiteit klaar om samen met de ouder 
te doen, zoals bouwen, puzzelen of 
tekenen. Om 8.50 uur ruimen we de 
materialen op en nemen de kinderen 
afscheid van de ouder. Wanneer een ouder 
onverhoop niet kan, dan zorgen we dat het 
kind met een andere ouder mee kan doen. 
Na elke schoolvakantie wisselt de inloop 
van de ochtend, zodat werkende ouders 
een mogelijkheid hebben om hierbij 
aanwezig te zijn.  
 
We kijken ernaar uit om jullie allemaal 
weer in de klas te zien en te spreken! 
  Leerkrachten groep 1/2 
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Kwink in groep 1/2C 
Kijken naar de ander 
Met Kwink hebben we geleerd dat je als je 
goed kijkt kunt zien hoe een ander zich 
voelt. Je kunt dat aan de 
gezichtsuitdrukking zien of aan de houding 
van iemand. We gingen dit oefenen in de 
klas. Een paar kinderen moesten net als de 
dieren uit Kwink wachten in een rij tot ze 
aan de beurt waren. Maar wachten duurt 
soms lang. De andere kinderen moesten 
door hun brilletje kijken of ze konden 
ontdekken wie het wachten niet erg vond 
en wie het wachten minder leuk vond. 
Sommige kinderen bleven blij en rustig 
kijken en rechtop staan. Andere kinderen 
begonnen een beetje sip te kijken en te 
wiebelen naarmate het wachten langer 
duurde. Door goed op te letten en te kijken 
kun je zien of iemand iets prettig of juist 
vervelend vindt, en je afvragen waarom dat 
zo is zodat je daar rekening mee kunt 
houden.  
 
Omdat de lente is begonnen, hebben 
sommige kinderen bloemen geknutseld om 
aan een ander kind te geven. Hoe kijkt 
iemand als hij/zij zo'n mooie bloem van je 
krijgt? Dat was makkelijk natuurlijk, want 
als je iets moois krijgt wordt je blij. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Hofbode 14  25-03-2022 

 

  

Nieuwsbrief peuters - kleuters 
Sinds de start van dit schooljaar vormen we 
samen met de SKA Kinderopvang Domino 
een kindcentrum. Om de ouders van 
peuters en kleuters op de hoogte te 
houden van onze doorgaande lijn, 
verschillende activiteiten en 'weetjes' 
versturen we een aantal keer per jaar een 
gezamenlijke nieuwsbrief. Dit is dus naast 
de Hofbode. De eerste nieuwsbrief is er 
vorige week vrijdag uitgegaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Schaaktoernooi onderbouw 
Maandag 14 maart hebben Johnan, Jesper, 
Gohr en ik meegedaan aan het school 
schaaktoernooi voor de onderbouw. Er 
deden 12 scholen mee.  
Dit was heel erg leuk. We kregen zelfs een 
bonnetje waarmee we drinken en een 
kauwgompje konden halen.  
 
We speelden 5 rondes. Na ronde 4 stonden 
we 2de maar helaas verloren we alle vier de 
laatste ronde waardoor we als 6de zijn 
geëindigd. Dit vind ik heel knap want 
Jesper, Ghor en ik zitten pas in groep 3.  
 
De Vrije school heeft het toernooi 
gewonnen.  
We kregen een geel vaantje als 
herinnering, die heb ik een mooi plekje 
gegeven. Ik vond het zo leuk dat ik hoop dat 
we volgend jaar weer mee kunnen doen. 
Ook zou het leuk zijn als we op school vaker 
gaan schaken.  
 Groetjes van Yoeri (groep 3a)  
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Avondvierdaagse 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na twee jaar mogen we de 
Avondvierdaagse weer met zijn allen 
lopen. Dat wordt een feestje! Heeft jouw 
kind ook zin om mee te lopen? Schrijf hem 
of haar dan in via het formulier onderaan 
dit bericht. Als vuistregel hanteren we dat 
kinderen uit groep 3/4/5 de 5 kilometer 
wandelen. Kinderen uit groep 6/7/8 
kunnen ook voor de 10 kilometer kiezen. 
 
De Avondvierdaagse 2022 begint op 
maandag 16 mei. Donderdag 19 mei is de 
grote intocht. Start- en eindpunt is elke dag 
bij sporthal Juliana van Stolberg, Graaf 
Hendriklaan 166. De tijden worden later 
nog bekendgemaakt. 
 
INSCHRIJVEN KAN TOT UITERLIJK 22 APRIL 
 
De oudervereniging regelt zoals elk jaar de 
inschrijvingen voor de Kinderhof. Als je je 
kind op tijd inschrijft, betaalt de 
oudervereniging de kosten. Ben je te laat 
met inschrijven en wil je kind toch 
meelopen, dan kun je hem of haar op de 
eerste avond zelf bij de kassa inschrijven. 
De kosten zijn dan wel voor je eigen 
rekening. 
 
Om herkenbaar te zijn als groep, lopen alle 
kinderen van de Kinderhof in een T-shirt 
van school. Die shirts worden op maandag 
16 mei uitgedeeld in de klas. De T-shirts 
moeten uiterlijk dinsdag 24 
mei weer worden 
ingeleverd.  
 
Als zich voldoende ouders 
opgeven, organiseren we 

onderweg een stop met eten en drinken. 
Opgeven als limonadeschenker 
extraordinaire kan eveneens via het 
onderstaande formulier.  
 
Tot slot: we willen benadrukken dat je als 
ouder/verzorger ZELF verantwoordelijk 
bent voor je kind(eren) tijdens de 
Avondvierdaagse. De school heeft geen 
aandeel in de organisatie en de ouders van 
de oudervereniging zijn in geen enkel 
opzicht aansprakelijk voor je kind tijdens 
het lopen. Kun je zelf een avond niet 
meewandelen, maak dan zelf een afspraak 
met een andere ouder/volwassene om op 
jouw kind te letten tijdens het lopen. 
 
Vragen of opmerkingen?  
Mail: ovkinderhof@gmail.com 
 
Of spreek een van ons even aan op het 
schoolplein! 
 
Hartelijke groet namens de  
oudervereniging,         Ellen, Sylvia en Malin 
 
INSCHRIJVEN KAN UITERLIJK 22 APRIL VIA 
DIT FORMULIER: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeXcjpD6Dl0eRQz-
P_jtYkBJVcNil4fs0VN7NnU3Ooc_FLZOA/vi
ewform?usp=sf_link  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcjpD6Dl0eRQz-P_jtYkBJVcNil4fs0VN7NnU3Ooc_FLZOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcjpD6Dl0eRQz-P_jtYkBJVcNil4fs0VN7NnU3Ooc_FLZOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcjpD6Dl0eRQz-P_jtYkBJVcNil4fs0VN7NnU3Ooc_FLZOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcjpD6Dl0eRQz-P_jtYkBJVcNil4fs0VN7NnU3Ooc_FLZOA/viewform?usp=sf_link
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Beroepen groep 8 
 
Archeoloog?... wat is dat nou eigenlijk?                                                                                                                                                                               
Een Archeoloog is iemand die dingen 
opgraaft, onderzoekt en presenteert. 
Archeologen gaan vaak ook naar een 
ander land om zijn of haar werk te doen. 
Maar dat is niet lekker een dutje je doen 
aan zee op je handdoek! Als een 
archeoloog naar een ander land gaat, dan 
gaat hij of zij hard aan het werk. De 
meeste mensen hebben een plaatje in hun 
hoofd van een archeoloog die aan het 
graven is maar dat is maar een klein deel, 
het grootste deel onderzoekt een 
archeoloog.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maar hoe word je archeoloog?                                                                                                                                                                   
Als je een Hbo-opleiding archeologie wilt 
doen heb je minstens een havo of vwo 
advies nodig. Ook duurt de opleiding best 
lang, want je moet heel veel leren over 
geschiedenis! ook moet je leren hoe je met 
de materialen van een archeoloog om 
moet gaan.  
 
Wat lijkt mij leuk aan dit beroep?                                                                                                                                                        
Ik houd ervan als je een beroep met je 
handen kan doen. Bij het beroep 
archeoloog zijn je handen het 
belangrijkste. Die heb je nodig voor 
eigenlijk alles bijv. opgraven, bekijken, 
bestuderen enz. en ik houd ervan om 
nieuwe dingen te ontdekken! 
 Fenne  

 
 
Wat is een dierenverzorger?                                                                                                                                                                                 
Het woord zegt het eigenlijk al, dieren 
verzorgen, maar er is nog veel meer dat bij 
een dierenverzorger komt kijken zoals: 
schoonmaken en de dieren observeren. De 
dieren moeten zich goed kunnen gedragen 
en vermaken. Een dierenverzorger heeft 
ook een creatieve kant nodig, zo kun je 
zorgen voor verrijking ( iets waar dieren 
lekker mee bezig kunnen zijn ) , zodat de 
dieren bijvoorbeeld eten moeten zoeken in 
een boomstronk of een bal. Je moet ook 
van dieren houden, anders wordt het heel 
lastig om in de dierentuin te werken. 
 
Hoe word je een dierenverzorger?                                                                                                                                                                       
Voor dierenverzorger moet je een MBO 
opleiding dierenverzorging afronden. Je 
hebt verschillende niveaus om te kiezen, de 
makkelijkste duurt 2 jaar, als je die hebt 
afgerond kun je werken in een dierentuin. 
 
Wat lijkt mij leuk aan dit beroep?                                                                                                                                                                     
De leukste dingen van een dierenverzorger 
zijn denk ik: Het voeren van de dieren en 
een band op bouwen. Dat klinkt misschien 
gek. Ik houd niet van alleen in een 
kantoortje zitten, want ik wil lekker bezig 
zijn met de dieren. Poepscheppen is niet zo 
erg, dat moet je ervoor over hebben. 
 Jelte   
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Wat is een schrijver?                                                                                                                                                                                                   
Een schrijver is iemand die woorden schrijft 
en ze dan tot leven wekt door er een 
verhaal van te maken. Bij een schrijver 
denk je natuurlijk eerst aan boeken. Maar 
je kunt ook schrijver zijn van gedichten, 
liedjes, de krant of een script. Bij het 
schrijven heb je non-fictie en fictie. Fictie is 
fantasie en verzonnen, dat is dus niet echt 
waar gebeurd. Non-fictie is waargebeurd 
en echt, bijvoorbeeld een krantenartikel of 
een informatieboek.  
 
Hoe word je een schrijver?                                                                                                                                                                             
Er zijn opleidingen en cursussen die je 
dingen leren over hoe je een mooi verhaal 
schrijft. Ook is het handig een cursus 
Nederlands te volgen, zo zitten er geen 
spellingsfouten in je verhaal. Een ding heb 
je sowieso nodig als je fictie boeken wil 
schrijven, fantasie!  
 
Waarom heb ik dit beroep gekozen?                                                                                                                                                                                   
Ik heb dit beroep gekozen omdat ik het 
later wil worden. Het lijkt me leuk, want ik 
heb veel fantasie en wil dat vaak kwijt. Dat 
gaat makkelijk als ik het opschrijf in een 
verhaal. Soms lees ik een boek en dan voel 
ik me hetzelfde als diegene in het verhaal. 
Dan voel ik me vaak fijner. Ik word blij van 
boeken lezen. Ik wil door boeken te 
schrijven ook andere mensen blij maken.  
 Maren 

 

 
Wat is een interieurdesigner?                                                                                                                                                                            
Een interieurdesigner helpt mensen met 
hun huizen inrichten zoals de kinderkamer 
of de woonkamer. Een interieurdesigner 
helpt je met keuzes maken bijvoorbeeld: 
welke bank neem ik of welk keukeneiland. 
Bij dit beroep werk je niet alleen in huizen 
maar ook op werkplekken zoals een 
haarsalon, een kantoor en een 
schoolgebouw. 
 
Hoe word je interieurdesigner?                                                                                                                                     
Interieurdesigner is een creatief beroep en 
je niveau moet dan wel mbo of hoger zijn. 
Je hebt dus niet zo'n heel hoog niveau 
nodig en dat is fijn.  
 
Waarom dit beroep?                                                                                                                                                                            
Ik ga later natuurlijk op mezelf wonen en 
dan wil ik een mooi en functioneel huis, 
want als ik in een lelijk huis ga wonen met 
vreselijke meubels word ik er ook niet 
gelukkig van. Het lijkt me een leuk beroep! 
 Sophie 
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Wat is een acteur?                                                                                                                                                                                                    
Een acteur is iemand die een rol in een film 
of theater speelt, als je in een film speelt 
dan moet je vooral acteren en kan je iets 
opnieuw doen als het verkeerd gaat. Bij 
theater kan dat niet, je kan wel oefenen 
maar als je op het podium staat en je doet 
iets verkeerd kan het niet opnieuw. Bij 
theater is het ook vooral zingen en bij film 
wat minder.  
 
Hoe word je een acteur?                                                                                                                                                                                        
Als je een acteur wilt worden heb je een 
HBO niveau nodig, maar als je MBO niveau 
hebt kan je ook verschillende opleidingen 
doen voor acteur. Als je gaat acteren, moet 
je zorgen dat anderen niet doorhebben dat 
je acteert, dus je moet goed zorgen dat je 
je emoties kan laten zien. Als je in een 
bekende soap of een nieuwe film wilt 
spelen moet je je inschrijven bij een 
castingbureau. De makers gaan meestal 
naar zo’n bureau. In de krant worden de 
audities aangekondigd. Als je er aan mee 
wilt doen moet je video’s opsturen en dan 
gaan ze kijken of ze het goed vinden en 
anders moet je nog meer gaan oefenen. 
 

Wat lijkt me 
leuk aan dit 
beroep?                                                                                                                                                            
Mij lijkt het 
leuk om te 

kunnen 
meedoen met de tv serie brugklas. Ik ben al 
ingeschreven op een castingbureau. Dan 
wil ik eerst beginnen met figureren net als 
mijn broer, daarna een bijrol en dan een 
hoofdrol. Daarna kan ik misschien in een 
ander land gaan spelen. 
 Jagger  
 

Wat is een kapper?                                                                                                                                                                                   
Je bent vast wel eens bij een kapper 
geweest. Daar word je haar geknipt of 
geverfd. Bij de kapper gebruiken ze 
speciale scharen. Je kan dus niet met een 
gewone schaar je haar knippen. Soms 
vlechten de kappers je haar ook in. 
 
Hoe word je kapper?                                                                                                                                                                                              
Als je kapper wilt worden moet je een 
kappersopleiding volgen. Je hebt een MBO 
3 diploma nodig. 
 
Waarom kapper?                                                                                                                                                                                                     
Kapper worden lijkt me heel leuk, want je 
hebt veel contact met de mensen. Je kan 
gezellig met de mensen kletsen. Je krijgt 
vaak ook vaste klanten. Op een gegeven 
moment krijg je ook een leuke klik met de 
mensen.    
 Esther  
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 Musical Groep 8  
Afgelopen week heeft groep 8 
een keuze gemaakt voor de 
eindmusical. De kinderen 
kregen vorige week twee 
musicals te zien waar ze uit 
mochten kiezen. In het 
weekend heeft er vervolgens 
grondig onderzoek 
plaatsgevonden. Dinsdag 
werd de stembus geopend en 
mochten de kinderen van 
groep 8 stemmen! 
 

Erg moeilijk was de 
keuze niet… De 
kinderen waren het 
er unaniem over 
eens. Dit jaar wordt 
onze musical:  
 


