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Beste ouders en/of verzorgers,
Beste ouders en/of verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is alweer drie weken oud. Het was fijn om te zien dat veel
ouders aanwezig waren bij de picknicks van de verschillende groepen.
Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben elkaar op deze manier al een beetje
leren kennen.
Afgelopen week en ook aankomende week vinden de kennismakingsgesprekken
plaats. Dit is ook een mooie manier om kennis te maken met elkaar. We zijn het
schooljaar samen goed gestart. De sfeer in de school is prettig en de leerlingen
vinden het weer leuk om naar school te gaan.
Vanaf vrijdag 16 september is onze conciërge, Erwin Snijders tijdelijk afwezig
i.v.m. een operatie. We hebben Freek Labots (“oude” conciërge) bereid
gevonden om Erwin te vervangen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee.
In deze Hofbode kunt u weer veel informatie lezen.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
12 t/m 16 september
27 september
28 september

Kennismakingsgesprekken
Studiedag KPOA
Studiedag

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Vertrouwenspersonen

Kwink Groep 1/2A
In groep 1/2A keken we een filmpje van
KWINK waarin een dier het spannend vond
om voor het eerst in een nieuwe groep te
zijn en dat het minder spannend is als je de
andere kinderen in de groep kent. Veel
kinderen herkenden zich hierin. Naar
aanleiding daarvan zijn we druk bezig
geweest om elkaar te leren kennen. We
deden spelletjes om elkaar en elkaars
namen te leren kennen, zoals 'ga staan
als...'. De kinderen vinden het ook erg leuk
als de juf een kind omschrijft (een meisje
met zwarte haren en een roze t-shirt aan)
en zij mogen raden over welk klasgenootje
het gaat. We spelen veel samen en leren
hierdoor steeds meer over elkaar.

Zoals jullie zijn Marjon en Tamara
vertrouwenspersoon op de Kinderhof.
Afgelopen week hebben wij een ronde
langs de groepen gemaakt om ons voor te
stellen en te vertellen wat onze taak is. Als
kinderen met een probleem zitten
waarmee ze niet bij iemand anders terecht
kunnen, dan kunnen ze naar ons toe
komen. Er is ook een brievenbus waar de
kinderen (als ze echt niet meer weten wat
ze met een probleem kunnen doen), een
briefje in kunnen stoppen voor hulp.
Tevens zijn wij de interne contactpersoon
voor ouders. Wanneer u een probleem
ervaart in de schoolsituatie en het niet
mogelijk is dit met de leerkracht, intern
begeleider of directie te bespreken, dan
kunt u bij ons terecht.
Marjon en Tamara
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Gesprek starten met de
leerkracht via Social Schools
Als je als ouder contact wilt zoeken met de
leerkracht van je kind kun je
eenvoudig een bericht sturen via Social
Schools door een nieuw gesprek te
starten. U kunt contact zoeken voor korte
mededelingen of praktische vragen.
Vanuit school streven we naar een vlotte
communicatie, maar we zullen lang niet
altijd direct reageren. Het grootste
gedeelte van de dag staan de meesten van
ons voor de groep. Lesgeven aan en
aandacht voor uw kind (eren) krijgen
voorrang.
Andere zaken bespreken we graag fysiek
en u kunt hiervoor met de leerkracht een
afspraak maken.
We behandelen hieronder hoe je dat doet
in de app of lees hier de uitgebreide
versie.
Starten nieuw gesprek in de app:
1. Klik onderaan op "Gesprekken".

2. Klik op het icoontje
voor een nieuw bericht.
3. Selecteer een of meer deelnemers en
druk op "Opslaan": Geef een titel op
en schrijf het bericht/gesprek.
4. Druk op "Stuur" (iOS) of "Verzenden"
(Android) om het gesprek te versturen.
Optioneel, gebruik de drie puntjes
rechtsboven om het bericht als concept op te
slaan of in te plannen voor later verzenden.
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Even voorstellen
Ik ben Joëlle Sweet, 39 jaar, moeder van 4
kinderen en woonachtig in Amersfoort. Ik
verzorg educatieve danslessen in het
onderwijs
(ontwikkelingsdans)
en
daarnaast geef ik als psychomotorisch
kindercoach Geluksgroei lessen waarbij ik
mij richt op basisvaardigheden gericht in de
sociale en emotionele ontwikkeling.
Tijdens de ontwikkelingsdans lessen
werken we aan de woordenschat en
rekenvaardigheden. Door middel van
bewegen, muziek, ritme en diverse
leermaterialen beleven de kinderen het
leren op een andere manier. Ik richt mij ook
op de motoriek, houding en gedrag. De
basis om goed in je lijf te zitten om het
schoolse beter te
kunnen integreren.
Het gehele schooljaar
ga ik de lessen
wekelijks
op
de
maandag geven in de
groepen 1 t/m 4/5.
Plezier
voor
ons
allemaal.
Met positieve groeten,
Joëlle Sweet
Dansdocente in het onderwijs (ontwikkelingsdans®)
& Psychomotorisch kindercoach Neem een kijkje op
mijn website www.joellesweet.nl
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Groep 8!
De eerste weken zijn tot nu toe al
hartstikke leuk. We hebben een hele
gezellige groep. We doen vaak tussen
de lessen door spelletjes en daarna
natuurlijk weer hard verder werken.
Lois
De start van groep 8 was super leuk. De
eerste weken waren heel gezellig. We
hebben echt een leuke groep 8!
Ik heb super veel zin in de musical,
kamp en de afscheidsavond. Dat zijn
super leuke dingen. Maar er zijn ook
dingen die spannen zijn. Bijvoorbeeld
de eind cito’s. Daar heb ik iets minder
zin in.
Wat ik het spannendste vind. Is de
sprong
van
basisschool
naar
middelbare school. Dat lijkt me nog wel
een beetje spannend.
Gjulia
Ik ben gestart in groep acht na de
vakantie is het best even wennen, maar
het bevalt me goed. We zijn natuurlijk
één groep 8 dus we zitten allemaal
weer bij elkaar in de groep. Groep 8 is
natuurlijk een super leuk jaar. Ik heb
het meest zin in het laatste half jaar,
want dan komt de musical, het kamp en
de eindcito. Ik ben ook blij dat ik in mijn
laatste jaar 2 super leuke juffen heb.
Daarom heb ik nog meer zin in dit
schooljaar!
Farah
Het is super leuk in groep 8. Ik heb elke
dag zin in school, omdat ik weet dat het
een leuke, gezellige en soms een
spannende dag wordt. Als we toetsen
hebben is dat nog wel een beetje eng.
Maar verder is en gaat alles goed!
Norah
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In groep 8 vind ik ’t leukst gym en de
spelletjes tussendoor. De klas is best
wel leuk. IK heb vooral zin in kamp en
de musical. IK vind één ding spannend
en dat is wat mijn advies wordt en naar
welke school ik ga.
Yassir
Het was best wel leuk de laatste weken.
Ik vond het gezellig en grappig. Ik ben
blij waar ik zit en bij wie ik zit. Ik hoop
dat dit schooljaar super leuk word. De
juffen zijn super grappig en leuk. Ik
hoop dat ik mijn doel haal dit
schooljaar. Groep 8 is niet zo erg als je
eerst denkt. Ik hoop dat het zo leuk
blijft, want ik ben super blij hoe ik het
nu op school doe!
Andrew
Ik ben dit schooljaar gestart in groep 8.
De eerste weken zitten er al weer op.
Het waren rustige en gezellige weken.
Er werd veel uitgelegd. De juffen
vertelde veel over de musical, de cito
toetsen, kamp en de vakken die we
krijgen. Ze vertelden ook veel over het
niveau van de vakken en wat ze voor
werkhouding willen zien. Er werd ook
pluswerk uitgedeeld voor kinderen die
iets extra’s nodig hebben.
De sfeer zat er goed in!
Amber
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Lunch met de burgermeester
Gemaakt door Bente (7b)
Met de kinderwijkraad hadden we een
loting met de kinderen die wouden
lunchen met de burgermeester. Uit die
loting bleek dat ik naar de burgermeester
mocht om daar te lunchen.
De burgermeester wou graag met kinderen
uit heel Amersfoort lunchen, ter ere van
zijn bedeging voor zijn derde ( en laatste )
ambtstermijn, ik was een van die kinderen.
Eenmaal
bij
het
gemeentehuis
aangekomen, mochten we boven wachten.
Daar werden we naar de vergaderruimte
van de burgemeester gebracht, waar we
gingen lunchen. We wachten tot iedereen
aangekomen was.
Toen kwam de burgermeester binnen. We
begonnen met een namen rondje, een
broodje pakken en toen konden de vragen
komen. Het was een grote eer om er te
mogen zijn. Door die vragen leerden we
wat van elkaar en van de burgermeester.
De broodjes waren lekker en als er iets op
was en je zei het kwam het er gelijk aan. Na
de lunch mochten we nog even in de kamer
van de burgermeester kijken. Ook daar
waren veel vragen en kregen we overal
antwoord op.
Ook kregen we daar een handtekening op
de bidon die we met de lunch gekregen
hadden. Toen gingen we naar de zaal waar
de burgermeester beëdigt zal worden. We
konden zien waar alle partijen gingen zitten
en waar de familie van de burgermeester
en de burgermeester gingen zitten. In de
avond (waar ik ook bij was) kon je beneden
makarons eten en koffie en thee drinken.
Toen de stoet mensen naar boven liep
gingen alle kinderen die ook geluncht
hadden verzamelen om naar boven te gaan
lopen. Wij zaten boven in met een heel
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goed uitzicht
.dat plekje was voor ons
gereserveerd. In een filmpje van de
burgermeester van hoe de burgermeester
begonnen was en hoe hij nu is, waren ik en
de kinderen die bij de lunch waren te zien
op het laatste plaatje en de burgermeester
had het er ook even over gehad.
Verder was de stadsdichter er die een
echolied zong, dat is dat je steeds het
laatste woord nazegt/zingt. Na afloop
gingen we weer gaar beneden om de
burgermeester te feliciteren en vroeg ik om
een handtekening op papier want die op
mijn bidon was een beetje vervaagt.
Met vriendelijke groet, Bente
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Happy Kidz (groep 5/6 en 7/8)
helpt in het ondersteunen en het
versterken
van
een
positief
zelfbeeld, weerbaarheid en sociale
vaardigheden. De kinderen leren
bijvoorbeeld beter om te gaan met
tegenslagen. Maar ook hoe je kan
leren jezelf gelukkig, gezond, en
compleet te voelen. Door de
aandacht voor hun lichaam,
gedachten en gevoelens te vergroten
zullen zij steviger in het leven staan
en kunnen zij positiever met situaties
omgaan.
Voor de beste resultaten werken we
per groep met maximaal 10
leerlingen.

Geluksgroei (groep 1 en 2)
Een ontdekkingsreis naar jezelf waar
je jezelf tegenkomt, kwaliteiten vindt
en benodigdheden ontvangt om bij
jezelf te komen en je geluk te
ervaren.
Zelfbewustheid,
zelfvertrouwen,
persoonlijke groei, stijging van
energie, dankbaarheid.
De basis meegeven om ze weer te
zien groeien en bloeien. Motoriek,
reflex, zintuigen, gevoelens uiten,
kleuren
en
tekenen,
spelenderwijs/fantasie. Motoriekgedrag een link.
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