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Beste ouders en/of verzorgers,
De meivakantie staat voor de deur. Vandaag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 7 een
gezellige dag gehad met de Koningsspelen. U krijgt vast nog leuke foto’s van de leerkracht van
uw kind. De leerlingen van de groepen 8 hebben afgelopen woensdag, donderdag en vandaag
de Cito eindtoets gemaakt. Na de vakantie breekt er voor hen een periode aan waarin ze gaan
oefenen voor de musical en zich gaan voorbereiden op de overstap naar de middelbare school.
Op woensdag 25 mei gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. In de
bijlagen bij deze Hofbode kunt u meer informatie lezen over deze dag. Daarna hebben alle
leerlingen donderdag en vrijdag vrij i.v.m. Hemelvaart.
Met het team van De Kinderhof zijn we volop in gesprek over de formatie en organisatie voor
volgend schooljaar. Na de meivakantie staat er een MR-vergadering gepland waarin
bovenstaande onderwerpen besproken worden. Zodra het een en ander duidelijk is, worden
ouders ook geïnformeerd.
Wij wensen u en uw kind(eren) een hele fijne en ontspannen meivakantie!
We zien de leerlingen graag weer terug op maandag 9 mei.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
25-4 t/m 6-5 Meivakantie
25-5 Schoolreisje groep 1 t/m 7
26-5 en 27-5 Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij)

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Spelinloop groepen 1/2

Speelleerplein

De inloop wisselt na de meivakantie van
de woensdag naar de dinsdagochtend tot
8:50u.

Het speelleerplein bij de groepen 1/2 is in
samenwerking
met
'De
Beleving'
vernieuwd en hier zijn we enorm trots op.
Het is een uitdagende en inspirerende
omgeving geworden waar kinderen
spelend en ontdekkend kunnen leren.

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 onverhoopt 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 dan weer in
de klas te zien en te spreken!
Leerkrachten groep ½

Trakteren = feest
Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer
en u hoeft geen rekening meer te houden
met voorverpakte traktaties.
Kinderen krijgen in een schooljaar wel al
snel 20 traktaties. Het is goed om traktaties
voor op school klein te houden en niet te
calorierijk. Klik hier voor meer tips en
informatie.
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Reminder: Inschrijven
Avondvierdaagse
Wil je kind meelopen met de
Avondvierdaagse? Geef hem of haar dan
uiterlijk dit weekeinde op. Inschrijven kan
via dit formulier.
De Avondvierdaagse is dit jaar van 16 tot en
met 19 mei. Tussen 17:30-17:45
verzamelen we bij sporthal Juliana van
Stolberg. De 10 kilometer start om 18:00,
de 5 kilometerlopers vertrekken als alle 10deelnemers op pad zijn.
Hartelijke groet,
de oudercommissie

Een ‘Kwink-bericht’
uit groep 3a
De Kwink van de week luidt:
‘Help met een tip!’
We hebben besproken wat je kunt zeggen
wanneer iemand iets niet goed heeft
gedaan.
Zeg je dan: “hé joh, dat is niet goed” of kun
je iemand helpen door een tip te geven?
Op het Kwink filmpje was een boswachter
te zien die onhandige acties uitvoerde.
Wie kan hem helpen met een tip? De
kinderen kwamen met veel fijne ideeën!
Jesper en Ghor uit onze klas hadden goede
ideeën bij onze les. “Het gaat even mis,
probeer het even opnieuw maar dan met
een schep.” Of “Zal ik je helpen? Het gaat
makkelijker zo….”
We leren elkaar op een vriendelijke,
helpende manier een tip te geven, zonder
dat het afwijzend klinkt. Dit help mee aan
een fijne sfeer binnen de groep!
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Van 20 t/m 22 april maakte groep
8 de centrale eindtoets. Ze
hebben drie dagen lang keihard
gewerkt aan de eindtoets die elf
onderdelen bevat met in totaal
maar liefst 255 vragen!!
Af en toe was het echt even
zwoegen en met de bijbehorende
zenuwen vroeg het soms best
veel van ze. Maar ze hebben het
ontzettend goed gedaan. We zijn
apetrots op deze kanjers!

.. als de cito
klaar was
maakten we
ook genoeg
tijd voor
ontspanning!
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