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Beste ouders en/of verzorgers,
Over twee weken is het alweer meivakantie. De periode van de voorjaarsvakantie tot aan nu
is voorbij gevlogen. Volgende week donderdag 14 april viert het team van De Kinderhof samen
met uw kind(eren) Pasen. We gaan het met elkaar gezellig vieren. Op vrijdag 22 april (net voor
de meivakantie) worden weer de Koningsspelen georganiseerd. De komende twee weken zijn
er dus veel leuke activiteiten voor de kinderen.
Op dit moment zijn we met het team druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Er
wordt gekeken naar de leerlingen aantallen en de inzet van de leerkrachten in de diverse
groepen. Zodra er meer bekend is, wordt u verder geïnformeerd.
Tevens wil ik melden dat Sandra Wernsen (IB’er onderbouw) een andere baan heeft. Wij willen
haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij De Kinderhof de afgelopen jaren. Er is
een vacature uitgegaan om een nieuwe IB’er te werven per 01-08-2022.
Tot aan de zomervakantie werkt Frosien Wielink (interim IB-er) één dag in de week bij ons op
school. Zij neemt een aantal taken over van Sandra Wernsen. De rest van de taken worden
voorlopig gedaan door de andere IB’er en de schoolleiding.
Graag ook nog even uw aandacht voor het naar binnen brengen van de kinderen. Alleen de
ouders van de groepen 1/2 mogen ’s morgens mee naar binnen lopen. Vanaf groep 3 willen
wij graag dat de kinderen alleen naar binnen gaan. Op deze manier is het rustiger voor de
kinderen en kunnen de leerkrachten op tijd met de lessen starten. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Wij wensen u een fijn weekend en veel leesplezier met deze Hofbode!
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
Agenda14/4

Paasviering
oudergesprekken
Goede
vrijdag (leerlingen vrij)
studiedag
Tweede Paasdag (leerlingen vrij)
22/4 Koningsspelen
25/4 t/m 6/5 Meivakantie
14/3 t/m
18/3
15/4
21/3
18/4

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Het is lente in onze groep
1/2C!!
We zijn al twee weken aan het leren over
de lente. Wat gebeurt er allemaal buiten
als het lente wordt? Kun je dat zien aan de
natuur? Samen hebben we een denkweb
gemaakt met allemaal zaken die met de
lente te maken hebben. We denken goed
na en kijken goed om ons heen wat er
allemaal te ontdekken valt. En dat is
zoveel!

Het wordt warmer buiten, de zon schijnt
vaker, er komen weer blaadjes en knopjes
aan de takken van de bomen en planten, er
komen jonge dieren, de bloembollen
komen uit etc. etc. Heerlijk, toch! Daarbij
komt veel woordenschat kijken. De namen
van de jonge dieren en bloemen weten we
al goed. Bij de speeltafel en lentetafel
kunnen we die namen nog eens extra goed
oefenen.
Tijdens het Bosuitje hebben we gezocht
naar katjes, magnolia, blauwe druifjes en
narcissen, en ontdekt wie er onder de
grond wonen.
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We hebben ook nagedacht welke
themahoek we willen in de klas zodat het
spel rond de lente ook goed uitgediept kan
worden. We waren het er unaniem over
eens dat het een tuincentrum moet
worden.
Langzaamaan
krijgt
het
tuincentrum een beetje vorm in de klas
dankzij de van huis meegebrachte
tuinspullen. Daar zaten natuurlijk ook
zaadjes bij. Dus op dit moment wordt er
ook druk gezaaid in de klas, want plantjes
mogen natuurlijk niet ontbreken in een
tuincentrum!
We leren de letter ‘l’ van lente en de
kinderen mogen de letterkoffer weer mee
naar huis met Noortje Woordje die thuis
mee helpt voorwerpen zoeken met de ‘l’.

Er is nog zoveel meer wat we allemaal doen
in de klas. Kom maar eens een keer kijken.
De komende weken gaan we druk verder
werken en leren rond dit thema, want er
valt nog zoveel te ontdekken!

Zonnige lentegroetjes
uit groep 1/2C
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Kwink Groep 1/2A
Met Kwink hebben we het gehad over tips
geven. De meeste kinderen wisten nog niet
wat dit was.
Na een uitleg gingen we oefenen met
elkaar tips geven. In het begin was dit lastig
en zeiden ze bijvoorbeeld 'je moet een
andere kleur gebruiken' of 'je doet het
fout!'. We oefenen om te zeggen wat de
ander beter kan doen.
Afgelopen dagen hebben kinderen al
gezegd ’misschien kun je beter op de grond
gaan zitten als je je laarzen uit wil trekken'
of 'je kan beter een andere kleur gebruiken,
want rood zie je niet op een rood papier'.
We blijven oefenen om elkaar op een fijne
manier tips te geven!
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Kindervieringen rond Pasen
St. Martinuskerk Hoogland
Palmpasen
Zondag 10 april is er om 9.00 uur een Palmpasen viering in de St.
Martinuskerk. We lopen met onze versierde Palmpasen stokken
door de kerk en luisteren daarna naar het verhaal.
Kom je ook? Neem je dan je versierde Palmpasen stok mee?

De liedjes worden gezongen door het Sint Martinus
Jeugdkoor.
Aan het eind van de viering is er koffie en limonade
achter in de kerk.
Gezellig als je er bij bent!
Tot zondag in de St. Martinuskerk!

Eerste Paasdag
Komen jullie ook naar de St. Martinus
kerk op zondag 17 april?
Om 9.00 uur is er een familieviering.
We gaan luisteren naar het paasverhaal
en zingen samen liedjes met het Sint Martinus Jeugdkoor.
Na afloop van de viering is er limonade en
koffie achterin de kerk en mogen de kinderen
paaseieren gaan zoeken in de tuin van de pastorie.

We zien je graag eerste Paasdag!

