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Beste ouders en/of verzorgers,  
 
Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) genoten van een fijne meivakantie. Inmiddels ligt 
deze vakantie alweer twee weken achter ons. Nog zeven schoolweken en dan is het 
zomervakantie. 
 
Afgelopen week stond in het teken van de avondvierdaagse. Zie ook: bericht in deze 
Hofbode. Volgende week hebben we maar een schoolweek van drie dagen i.v.m. 
Hemelvaart. Woensdag 25 mei gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 gezellig op schoolreisje. 
In de bijlagen bij deze Hofbode zijn de brieven met informatie over het schoolreisje 
nogmaals toegevoegd. 
 
Het team van De Kinderhof is druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Dit willen 
we heel zorgvuldig doen en voldoende tijd voor nemen. Volgende week ontvangt u een brief 
met daarin informatie over welke groepen er volgend schooljaar komen. In de week van 13 
juni wordt u geïnformeerd over de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten. 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier met deze Hofbode. 
 
Alvast 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: Sanne-marije Rijn 
 

Agenda  
25-5 Schoolreisje groep 1 t/m 7 

26-5 en 27-5 Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij) 

6-6 Tweede Pinksterdag 
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Ouderpanel 
Donderdag 2 juni staat een eerste 
bijeenkomst gepland met een 
ouderpanel.  
 
Het ouderpanel heeft als doel om op een 
laagdrempelige en rechtstreekse manier in 
gesprek te komen met ouders/verzorgers 
over het onderwijs binnen ons 
Kindcentrum.  
Hierbij fungeert het ouderpanel als 
klankbord voor de directie, waarin ouders 
constructief kunnen meepraten over 
nieuwe plannen of hun mening kunnen 
geven over bepaalde onderwerpen. 
Tijdens de startbijeenkomst staan de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
ouderbetrokkenheid en een gezond 
Kindcentrum.  
Het is, naast de Medezeggenschapsraad 
en de oudervereniging een extra 
inhoudelijke overlegvorm. Het ouderpanel 
bestaat uit een aantal ouders/verzorgers 
die zich dit schooljaar hebben opgegeven 
tijdens de Algemene Ledenvergadering en 
nog geen rol hebben binnen een 
oudercommissie. 
De samenstelling van het ouderpanel 
willen we jaarlijks veranderen, om zo 
verschillende de ouders/verzorgers de 
kans te geven plaats te nemen in het 
ouderpanel en als Kindcentrum gebruik te 
kunnen maken van de verschillende 
persoonlijke inzichten. 
 

 
 
 

Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse zit er weer op en het 
was een hele gezellige week.  
De oudervereniging (OV) heeft ook deze 
keer op een geweldige manier de 
schouders gezet onder de voorbereiding. 
Zij zorgden iedere avond voor iets te 
drinken en te eten voor onderweg en ook 
de inschrijvingen zijn door de OV geregeld. 
Hartelijk bedankt!  
 
Ook dit jaar liepen veel kinderen van onze 
school mee en zij hebben donderdag een 
medaille namens het team ontvangen. En 
die hadden ze wel verdiend.  
We bedanken ook de ouders die zich 
hebben ingezet als marsleider of op een 
andere manier de handen uit de mouwen 
hebben gestoken.  
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De schoolbibliotheek 
 
Enthousiaste ouders én de biebclub van 
groep 7 houden al meer dan tien jaar de 
schoolbibliotheek draaiende. 
 
Het is een groot succes. 
 
Een aantal biebmoeders houdt er dit jaar 
helaas mee op omdat hun zoon/dochter 
naar het voortgezet onderwijs gaat. 
 
Om de bieb optimaal te gebruiken en om 
te rouleren zijn we op zoek naar ouders 
die het leuk vinden om af en toe te 
helpen. 
 
Je gaat een woensdagochtend per maand, 
samen met één andere ouder, de bieb 
beheren. Je helpt bij het uitlenen, en je 
verwerkt de ingeleverde boeken. 
Natuurlijk zorgen we voor een goede 
uitleg en begeleiding. Mocht je twijfels 
hebben., je bent van harte welkom om 
eerst eens te komen kijken. 
 
Hoe aanmelden? Aanmelden kan per mail: 
a.berens@kpoa.nl 
 
Annelies Lablans 
 
 
 
 
 
 
 

 
T-shirts 
 
Beste ouders, 
 
Heel veel kinderen van de school hebben 
fanatiek meegelopen met de 
avondvierdaagse, SUPER! 
Al deze kinderen liepen heel zichtbaar in 
een shirt van De Kinderhof.  
Aankomende woensdag hebben we het 
schoolreisje. De kinderen dragen dan ook 
een shirt van De Kinderhof.  
De kinderen die een shirt van de 
avondvierdaagse hebben, hoeven 
deze niet eerst weer in te leveren op 
school. Zij komen woensdag in dat shirt 
naar school. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dianne van der Ploeg 
 
 

Koffie ochtend 
Op de laatste bladzijde van deze hofbode 
vinden jullie een uitnodiging voor een 
koffie ochtend hier bij ons op school.  
We zien jullie dan graag! 
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Musical groep 8 

Hoi beste lezer, 

Ik denk dat de meeste mensen het wel 
weten dat groep 8 de musical gaat goed 
en ik ga daar over even iets over vertellen. 
Nou wij doen de musical Het Goud Van 
Het Eiland Albatros. Het gaat over een 
eiland waar een schat te vinden zou zijn 
en hoe wij dat oefenen lees je zo. 

Hoe wij oefenen is best wel leuk. De 
eerste dag gingen we in groepjes en dan 
oefen je een scene. Toen gingen we de 
liedjes doen en even wat voor de klas. Er is 
één ding dat veel kinderen deden en dat 
was het RUG ALARM. Dat is als je met je 
rug naar het publiek staat. We hadden in 
de meivakantie dus 2 weken om te 
oefenen maar ik kende me teksten wel 
maar niet iedereen. Nu is oefenen wel fijn 
omdat je voor de klas al gaat en dan krijg 
je tips en weet je wat je beter moet doen 
of wat je al goed doet. Maar je doet het 
eigenlijk nooit fout want acteren is 
gewoon leuk. Het is nog wel eng als je 
voor de klas moet en juf Bianca doet het 
nu alleen want juf Emmy is op vakantie 
want ze is net getrouwd. Volgende week 
gaan we aan het decor werken. Nu wordt 
het doek gemaakt en daarna mogen 
mensen het gaan schilderen. Ik ben klaar 
met vertellen en als je een zoon/dochter 
in groep 8 zit dan zou je de musical zeker 
leuk vinden, doei 

Luisa 

 

 

Groep 8 is natuurlijk een heel druk 
schooljaar. Nu zijn we heel druk bezig met 
de musical. Een tijdje terug mochten we 
een musical uitzoeken en kijken welke 
rollen we leuk vonden. Daarna zijn de 
rollen verdeeld. In de meivakantie hebben 
we de tijd gehad om onze tekst uit ons 
hoofd te leren. 

Na de vakantie konden we dan eindelijk 
gaan oefenen voor de musical. Ik had er 
heel veel zin in! De eerste keer oefenen 
merkte we al snel dat veel kinderen te snel 
of te zacht gingen praten. Nu gaat dat al 
veel beter! Ook moeten we oefenen om 
echt toneel te spelen. Dat houdt in dat we 
bijvoorbeeld ook met onze handen 
moeten bewegen en moeten schreeuwen 
als we boos zijn. Dat vind ik heel leuk! In 
de klas hebben we ook 2 codewoorden 
namelijk: rugalarm en sneltrein. Als de juf 
rugalarm roept betekent het dat je met je 
rug naar het publiek toe staat en als de juf 
tegen je zegt dat je een sneltrein bent 
betekent het dat je te snel praat. 

Tot nu toe vind ik het oefenen heel leuk 
en ik ben benieuwd hoe de musical 
uiteindelijk wordt! 

Groetjes Sanne 
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We zijn de groep 8 musical, het eiland 
albatros nu aan het oefenen. 

En ik ga nu vertellen hoe de musical wordt 
geoefend want je wil natuurlijk wel weten 
wat je kind dan doet, nou in het begin 
kregen we allemaal een script en die 
moesten we allemaal uit ons hoofd 
kennen voor de maandag na de vakantie. 

Niet iedereen kende het meteen na de 
vakantie maar, bijna iedereen wel daarna 
gingen we in groepjes onze scenes 
oefenen. 

En dan liep de juf rond en gaf iedereen 
tips zoals: harder praten, beweeg wat 
meer meet je handen en de beste waren 
rugalarm en sneltrein. We mochten niet 
met onze ruggen naar het publiek en 
iedereen vond dat lastig maar ja dat doe je 
natuurlijk automatisch. Bij de sneltrein 
mochten we niet te snel praten. 

Uiteindelijk toen bijna iedereen het echt 
enorm goed kon, moesten we het voor de 
klas doen veel kinderen vonden dat 
spannend maar tot nu toe is het goed 
gekomen. Dan oefenen we de scenes 
achter elkaar, het lukt natuurlijk niet 
allemaal op 1 dag dus verdelen we het op 
bepaalde dagen in de week doen we de 
musical en andere dagen gewoon les. We 
gingen laatst eerst rekenen, daarna 
musical oefenen en als laatste spandoeken 
maken voor het kamp. De spandoeken zijn 
allemaal mooi maar dat is een verhaal 
voor later. 

Sophie 
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Dynamische schooldag groep 8 

Dynamische schooldag 

Groep 8 is deze maandag op een 
dynamische schooldag geweest en dan 
hoor ik u al denken: Wat is een 
dynamische schooldag? Een dynamische 
schooldag is een dag dat een groep van 
een school die van alles leert terwijl ze 
bewegen. 

Ik Izabella ben één van die kinderen die er 
maandag aan heeft meegedaan dus ik zal 
u er alles over vertellen. 

We begonnen 's ochtends met rekenen 
maar nee we zaten niet aan ons tafeltje in 
de klas, want we waren naar een gebouw 
gereden op de fiets waar we uitleg kregen 
met wat we gingen doen. Wat we gingen 
doen is bewegend rekenen. We hebben 
twister gedaan met sommen die je moest 
uitrekenen. Daarna moest je een 
minigame spelen en dat was 20 seconden 
planken. Het tweede spelletje was een 
rekenmachine. Dan moest je telkens de 
som op een groot doek springen. Het doek 
ziet eruit als een 50 keer grotere 
rekenmachine en de minigame was 10 
keer een balletje hooghouden. Dit waren 
een paar voorbeelden. Daarna hebben we 
de kleine pauze gehouden. Toen we klaar 
waren met eten zijn we iemand is 
niemand is hem gaan spelen en mochten 
we op de X-wall een spelletje doen. Een X-
wall is een muur met een projector dat 
een spelletje projecteert en je er met een 
bal tegenaan moest schoppen. Toen 
hadden we de grote pauze. We moesten 
eerst wat eten en daarna mochten we op 

een boks machine, de X-wall konden we 
op een mat springen via een springplank. 
Na de grote pauze moesten we een quiz 
maken. De ene kant van de zaal was waar 
en de andere kant was niet waar. We 
moesten ook een mat doorbreken zoals 
een muur met gevoelens die je niet leuk 
vindt. De mat is niet echt doorgebroken, 
maar daar moest je tegenaan duwen, 
want dan viel de mat om. Ik vond dit 
allemaal super leuk en ik hoop dat jullie 
mijn verhaal ook leuk vonden. Doei 

Izabella 

Dynamische schooldag 

Laatst hadden we een dynamische 
schooldag. Het was erg leuk, omdat we 
bewegend gingen leren. We moesten op 
een rekenmachine springen en dan de 
som oplossen. Het was natuurlijk geen 
echte. In de grote pauze hadden ze hele 
leuke dingen klaar staan. Bijvoorbeeld: 
voetbal, korfbal en een springplank. Er 
was ook nog iets anders. Ze hadden 
namelijk een boksbal. Je mocht ook nog 
bokshandschoenen aan. Ik vond het super 
leuk. 

Esther 
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Dynamische schooldag 

Een dynamische schooldag is een dag 
waarbij je met je hele klas naar een 
gebouw gaat om dingen te leren. Op 
school leer je ook wel, maar als je een 
dynamische schooldag doet dan is het een 
andere manier van leren. Als je een 
dynamische schooldag gaat doen met je 
klas dan is het doel van de mensen om je 
te laten bewegen, en niet alleen maar saai 
op een stoeltje zitten en luisteren naar 
een instructie. Ook doe je allerlei 
spelletjes zoals, met ballen op een 
Digibord gooien waarop een spel woord 
aangegeven, maar ook in de pauze kun je 
op een box machine slaan en kijken 
hoeveel punten je krijgt! Te gek dus! Je 
krijgt er ook veel energie van. Je gaat 
sporten, bewegen maar je doet ook 
rustige spellen. 

Ik vond het een hele leuke dag! Vooral 
omdat je al je energie er in uit kon laten 
en het heel gezellig is. Je leert er ook van. 
Het leuke vond ik ook dat je een groepje 
maakte en dat je allemaal spelletjes ging 
doen dat te maken heeft met rekenen en 
spelling!  

Fenne 
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Mini schilderijtjes 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van 
groep 6B allemaal kleine schilderijtjes 
gemaakt. 

Een aantal leuke schilderijtjes willen wij 
graag met jullie delen! 

Groetjes groep 6B 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Koffie ochtend
Woensdag 15 juni     08:30 - 9:15 uur       Binnenhof

schoolontwikkeling
inventarisatie ‘koffie
ochtend thema’s’
schooljaar ‘22-‘23

Schoolleiding onderwerpen:


