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Jubileum Kinderhof

Beste leerlingen en ouders / verzorgers,
Wisten jullie dat De Kinderhof 40 jaar
bestaat? Dat is tijd voor een feestje!
We zijn trots op de mooie school die wij zijn en willen dit jubileum vieren
met alle leerlingen, ouders / verzorgers en het team. In deze speciale
Hofbode die in het teken staat van het 40 jarig jubileum kunt u alles lezen
over de manier waarop we hier aandacht aan gaan besteden.
Ter ere van het 40 jarig jubileum is er door de oudercommissie een
speciaal feestelijk logo ontworpen. Is het niet prachtig geworden? Dit logo
zullen we in aanloop naar de feestweek gebruiken.

Geschiedenis Kinderhof

De Kinderhof is in 1977 onder leiding van hoofdmeester Haage gestart.
Eigenlijk bestaan we dus al ietsje langer. De Kinderhof is gestart met 60
leerlingen. In de jaren 90 liep het aantal leerlingen in de wijk erg terug
waardoor De Kinderhof zelfs in de gevarenzone kwam voor opheffing.
In 1996 is De Kinderhof gefuseerd
met De Blokken in Liendert.
Vanwege die groei kregen we er
enkele lokalen bij van de andere
scholen; De Kandelaar en De
Tamboerijn, die ook op het
Fuglerplein gevestigd waren.
Momenteel hebben we rond de 320
leerlingen. We zijn door de jaren
heen dus flink gegroeid. De
Kinderhof is al meer dan 40 jaar
de school voor katholiek onderwijs in Rustenburg en Liendert waarbij we
ook veel leerlingen trekken uit andere wijken. Daar zijn we trots op!

Jubileum Tentoonstelling

Tijdens de feestweek zal er in Het
Binnenhof een kleine tentoonstelling zijn
waar meer te lezen is over de geschiedenis
van de school en waar foto’s te bekijken zijn.
Er zijn een aantal ouders die vroeger zelf op De Kinderhof hebben gezeten.
Mocht u nog foto’s of verhalen hebben? Wij ontvangen ze graag zodat
we ze een plaats kunnen geven in Het Binnenhof. Lever ze in bij onze
concierge Freek.

Foto 40 jaar

Na de meivakantie maken we met de hele school door
middel van een hoogwerker en een drone een “40
foto”. Deze zullen we samen met het logo gebruiken
tijdens de feestweek.

Feestweek Kinderhof

Het 40 jarig jubileum gaan wij vieren met een feestweek. Op
donderdag 23 mei zal de opening plaats vinden en op woensdag 29
mei sluiten we af met een spetterend eindfeest. Op de dagen in de
feestweek wordt er op verschillende manier aandacht besteedt aan
het jubileum.

Donderdag 23 mei:

Opening op het plein om 13.30 uur
Met elkaar trappen we de feestweek af. Een speciale gast zal de
feestweek openen. U als ouder bent ook van harte welkom bij
deze opening.

Vrijdag 24 mei: Sportdag

Alle kinderen hebben een sportieve dag. Een aantal spellen zal in het
teken staan van het 40-jarig bestaan van de Kinderhof. De kleuters
blijven op school en gaan hier in groepjes onder begeleiding van
ouders langs verschillende sportieve onderdelen. De andere groepen
zijn bij Altis. De groepen 3 en 4 lopen onder begeleiding van ouders
over het sportpark en de groepen 5 t/m 8 lopen met elkaar langs de
verschillende onderdelen.

Sportdag groepen 1 en 2

Locatie: De Kinderhof
Tijd: 8.30 t/m 14:00 (start in eigen groep)
Benodigdheden: 10-uurtje, lunchpakket en
sportkleding!

Sportdag groepen 3 t/m 8

Locatie: Altis, Schothorsterlaan 78, Amersfoort ( Alle kinderen worden bij Altis
verwacht en melden zich aldaar bij hun groepsleerkracht).
Tijd: inloop vanaf 8.30 tot 9:00 t/m 13:30
Benodigdheden: 10-uurtje, lunch en sportkleding
Let op: de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn deze dag eerder klaar zodat
eventuele broertjes of zusjes op school opgehaald kunnen worden. We
verwachten dat u zelf vervoer regelt voor de kinderen richting van en naar Altis.

Maandag 27 mei: Feest in de eigen
klas
Op deze dag wordt er in de eigen klas naast les
gegeven ook aandacht besteedt aan het
jubileum. Ook staan er verschillende
springkussens op het plein. Iedere groep komt
aan de beurt. De oudercommissie zorgt voor
een feestelijk 10 uurtje. De kinderen hoeven op
deze dag alleen een lunchpakket mee te
nemen.

Dinsdag 28 mei: Schoolreis
Joepie!!! Alle groepen gaan op schoolreisje!
In het kader van de feestweek en het 40 jarig jubileum gaat groep 8 dit jaar ook
mee op schoolreis.
Alle groepen gaan per luxe touringcar waarbij er per groep ook ruimte is voor 4 a
5 begeleiders. De groepsleerkrachten zullen de concrete informatie, zoals
verwachte aankomsttijd op school, verspreiden en
ook vragen welke ouders er mee willen als
begeleiding. Op de dag zelf nemen de kinderen een
eigen 10 uurtje en lunchpakket mee.
We duimen voor goed weer en hebben er enorm veel
zin in!

De volgende locaties worden bezocht:

De kleutergroepen:

Het maisdoolhof in Voorthuizen
Vertrek: 09.00 uur

De groepen 3 t/m 5:
Dinoland in Zwolle
Vertrek: 08.45 uur

De groepen 6 t/m 8:

Avonturenpark Hellendoorn
Vertrek: 08.30 uur

Woensdag 29 mei:
Spetterend eindfeest

Voor deze dag hebben wij de hulp ingeroepen van “Bandevent”. Met de hele
school doen we het muziek en dansproject “Reis om de wereld”. Hoe vieren ze
eigenlijk feest in andere landen? Alle groepen krijgen een workshop waarbij er
een land centraal staat en een spetterende act wordt ingestudeerd.

Jubileumborrel voor
ouders:

Om 13.00 uur bent u als ouder van
harte welkom op het schoolplein voor
een feestelijke jubileumborrel. Met een
hapje en een drankje proosten we op
de komende 40 jaar!

Eindfeest Jubileumweek:

Om 14.00 uur start de eindshow
waarbij alle groepen hun act laten zien aan ouders. Rond 15.00 uur zal de show
afgelopen zijn en luiden we met elkaar het Hemelvaartweekend in.

Ouderhulp

Deze fantastische week kunnen we niet
organiseren zonder uw hulp. Op de volgende momenten kunnen we uw hulp goed
gebruiken:

Wilt u helpen tijdens de jubileumweek?
U kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar
dekinderhof@kpoa.nl en daarop aan te geven op welke dag u beschikbaar
bent of uw naam te noteren op het prikbord bij de hoofdingang.

Agenda
Donderdag 23 mei: Opening Jubileumweek op het plein om 13.30 uur
Vrijdag 24 mei: Sportdag
Groepen 1 en 2 Locatie: De Kinderhof Tijd: 8.30 t/m 14:00
Benodigdheden: 10-uurtje, lunchpakket en sportkleding!
Groepen 3 t/m 8 Locatie: Altis, Schothorsterlaan 78, Amersfoort
Tijd: inloop vanaf 8.30 tot 9:00 t/m 13:30
Benodigdheden: 10-uurtje, lunch en sportkleding
Maandag 27 mei: Feest in de eigen klas/Springkussens

Dinsdag 28 mei: Schoolreis
De kleutergroepen: Vertrek: 09.00 uur
De groepen 3 t/m 5: Vertrek: 08.45 uur
De groepen 6 t/m 8: Vertrek: 08.30 uur
Op de dag zelf nemen de kinderen een eigen 10 uurtje en lunchpakket mee.
Woensdag 29 mei: Spetterend eindfeest
Jubileumborrel voor ouders vanaf 13.00 uur
Eindfeest vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur
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