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25 september 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de tweede Hofbode van dit schooljaar met een aantal onderwerpen. Wist u dat
we gestart zijn met een aantal nieuwe methodes? In deze Hofbode vertellen we u er graag
over. Natuurlijk is er ook weer nieuws uit één van onze groepen; Dit keer groep 1/2c. Verder
vertelt groep 8A over hun eerste weken op school. Tenslotte vragen we uw aandacht voor
de oproepen en staat de agenda ook weer in de Hofbode.
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: Er zijn weer nieuwe aanpassingen rondom het Corona
virus beleid. In de vorige Hofbode heeft u kunnen lezen over de beslisboom. In
onderstaande link vindt u de nieuwe opgestelde beslisboom. Dit is nog maar één beslisboom
van 0 jaar t/m groep 8. Belangrijk is dat u de stappen helemaal doorneemt tot onderaan de
beslisboom. Voor u als ouder is het tevens belangrijk te weten dat, als u zich laat testen
vanwege verschijnselen, alle huisgenoten ook thuis moeten blijven totdat de uitslag bekend
is. We hebben naast de beslisboom voor u nog een handige link, waarop veel informatie te
vinden is. Mochten wijzigingen zich weer voordoen, hoort u van ons. Bij twijfel geldt nog
steeds dat u contact kunt opnemen met de school.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaart_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
https://www.nu.nl/coronavirus/6078875/snotneusbesluit-of-niet-in-deze-gevallen-moetenkinderen-wel-thuisblijven.html
Voor nu wens ik u vooral veel gezondheid toe en veel leesplezier!
Met vriendelijke groet, Karin van den Hoven (schoolleider)
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie over de Kinderhof
Redactie: Anke van der Kooij: a.vdkooij@kpoa.nl
Opmaak: Anke van der Kooij
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Nieuwe Methodes
Dit schooljaar is onze school gestart met 3
nieuwe methodes. Wij zijn erg blij met
deze methodes en informeren u er graag
iets meer over.

Getal en
Ruimte
Getal & Ruimte
Junior is dé
nieuwste
rekenmethode van
Noordhoff. De
methode sluit aan
op Getal & Ruimte,
de grootste
wiskundemethode voor het voortgezet
onderwijs. De kans is groot dat uw zoon of
dochter bij de overstap naar het
voortgezet onderwijs ook hiermee gaat
werken. Ze hebben daarmee een
voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan
de manier van rekenen zoals deze in de
junior editie wordt aangeboden.
Kenmerken
De kinderen werken aan één onderwerp
per week met vaste rekenstrategieën
(manieren om dingen uit te rekenen)
volgens het directe instructiemodel. Eerst
wordt voorkennis opgehaald. Daarna
wordt de nieuwe vaardigheid aangeboden
en geoefend, ook in contextsommen. De
vijfde les richt zich helemaal op herhaling
en automatisering van de
basisvaardigheden. Naast klassikale
instructie is er gelegenheid voor verlengde
instructie.
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Voor excellente rekenaars is er
Meesterwerk en kinderen die uitvallen
kunnen vanaf groep 5 Niveaulijn volgen.

Stepping Stones
Je goed in het Engels kunnen redden is
belangrijker dan ooit. Kinderen leren tot
ongeveer hun negende jaar het
makkelijkst een vreemde taal, dus vroeg
beginnen loont. Daarom heeft de
Kinderhof ervoor gekozen om van groep 1
tot en met 8 Engels te geven.
Hiervoor is gekozen voor de methode
Stepping Stones
Junior. De methode
biedt alle
handvatten en
materialen om
goede én leuke
lessen Engels te
geven. Met een rijk
taalaanbod en
afwisselende werkvormen worden
interactieve, motiverende lessen gegeven.
Elke les begint met een pakkend filmpje
waarin Engelstalige leeftijdsgenoten
communiceren in herkenbare situaties. De
woorden en de zinnen van de les staan
daarin centraal. De methode bouwt op
van luisteren naar spreken en vervolgens
lezen en schrijven. De methode is rijk aan
activerende en coöperatieve werkvormen.
Kinderen worden op een speelse wijze en
in een veilige leeromgeving uitgedaagd te
communiceren in het Engels. Stepping
Stones Junior vormt een eenheid met
Stepping Stones, de meest gebruikte
methode Engels in het voortgezet
onderwijs.
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Lijn 3

Lijn 3 is een complete taal-leesmethode
waarmee de kinderen op een speelse
manier leren lezen. Maar Lijn 3 is meer
dan lezen alleen: in de wereld
oriënterende thema's van Lijn 3 leren de
kinderen ook meer over de wereld om hen
heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan
naar antwoorden op vragen die leven.
Kinderen stellen zelf vaak de gekste
vragen. Juist die vragen leveren vaak
interessante gesprekken op! Lijn 3 is ook
de naam van de bus die de rode draad
vormt in de methode. De vrolijke
buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het
schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens
het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf
thema’s). Bij elk thema krijgen de kinderen
een sticker om in een speciaal busboekje
te plakken. Als het busboekje vol is, is het
jaar voorbij en kunnen de kinderen lezen!

Nieuws uit groep 1/2C
We zitten inmiddels alweer 4 weken op
school en wat hebben we al veel gedaan in
de groep! We moesten in het begin wel
even wennen natuurlijk.
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De grote kinderen zijn nu naar groep 3 en
die missen we best wel. Maar we hebben
gelukkig ook kennis gemaakt met een
aantal nieuwe kinderen in de groep:
Welkom: Mayra, Tuğrul Bey, Calvin, Maya,
Givano en Rozine. Wat fijn dat jullie erbij
zijn gekomen!
We zijn druk bezig geweest met leren hoe
we ons in de groep willen gedragen. Daar
zijn natuurlijk afspraken voor nodig en die
hebben we samen gemaakt.
We hebben ook al best veel nieuwe liedjes
en spelletjes geleerd die we gezellig met
de hele groep samen zingen en doen. Het
is echt fijn en gezellig bij ons in de klas.
Ook hebben we geleerd dat we voortaan
iedere week een weektaak hebben. Dan
doen we werkjes die aan het einde van de
week af moeten zijn. Zo hebben we al
onze naam gescheurd, op elkaars rug
getekend, gekleid, geteld en gesorteerd.
Deze week zijn
we voor de
weektaak op
zoek naar
vormen,
puzzelen we,
bouwen we de
letter k, pimpen we oude kistjes op voor in
de kringloopwinkel en maken we oude
spullen schoon om weer te kunnen
verkopen. Ja, er wordt hard gewerkt in
1/2C! We mogen trots
zijn op elkaar!
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Kwink in groep 8A
Melisa
Ik vind het super leuk om in groep 8a te
zitten. Rekenen is mijn lievelingsvak, dat
komt ook door Meesterwerk. Ik heb best
wel zin in toetsen. Ik heb ook erg veel zin
in carnaval, want Melissa, Merle, Amalia
en ik hebben al hele leuke plannen. Soms
heb ik nog moeite met woordenschat,
maar dan maak ik gebruik van de
woordenboeken. Ik hoop dat het een leuk
schooljaar wordt!
Noa
Ik vond de eerste schoolweken heel leuk.
Ik hoefde niet eens te wennen. Ik voelde
me gelijk veilig. Minder kinderen in de klas
(19) is ook wel een keer fijn. Ik kan me
goed concentreren. Het zijn alleen maar
leuke kinderen en ik had er geen moeite
mee als ik met iemand moest
samenwerken die ik eigenlijk niet had
verwacht. We hebben leuke juffen waar ik
goed mee kan opschieten. Ze zijn niet te
streng.
De nieuwe methode van rekenen was wel
even wennen. Maar ik vind het nu wel
veel fijner werken zo. De nieuwe methode
van Engels is ook super leuk! Ik kon alles
ook snel begrijpen. Ik voelde me dan heel
wijs. Sommige rekenlessen had ik nog wel
moeite mee, maar na een beetje extra
oefenen en stampen was alles weer goed.
Ik heb nu al een goed gevoel over dit
schooljaar!
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Xavier
De eerste schoolweken waren leuk. We
deden lekker veel spelletjes. Vooral met
de Gouden Weken. Het gaat super goed.
Ik voel me goed over de toetsen en ik heb
echt super veel zin in het kamp.
Jaimy
Ik vind het goed gaan deze eerste
schoolweken. We werken goed en stil en
we behalen de lesdoelen snel. Af en toe
spelen we een spelletje. Ik vind het nu al
een leuk schooljaar.
We hebben een nieuwe rekenmethode en
een nieuwe Engels methode.
De eerste weken gingen heel snel.
Voetbaldag, rekenen en gym zijn de
leukste dingen op school!
Victory
Ik vond het erg goed gaan de eerste
schoolweken. Ik wist niet dat ik in
sommige dingen zo goed was. Bij rekenen
gaat het nu zo veel beter.
Ik vind het fijn dat er leuke spelletjes
worden gespeeld. Ik kijk er naar uit om
meer leuke en gezellige dingen te doen!
Milan
Ik vind dit schooljaar heel erg leuk. Er zijn
twee groepen acht, dat is wel fijner. Er is
meer aandacht voor ons. De twee groepen
acht maakt dan niks uit, want we spelen
nog steeds met elkaar: we voetballen,
spelen verstoppertje en nog veel meer.
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Oproep
Beste ouders/verzorgers,
We hebben 2 meisjes op onze school met
erg weinig financiële middelen. Er is nodig:
een winterjas maat 176 en kleding in maat
164/176 of damesmaat S/M. Ook hebben
beide kinderen geen fiets. Mocht er
iemand zijn met een fiets (ongeveer 26
inch) dan horen we het graag. U kunt zich
melden bij een van de intern begeleiders
(Sandra en Francien) of bij de directie.
Alvast heel erg bedankt!
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Om het voor iedereen zo prettig mogelijk
te laten verlopen hebben we een aantal
richtlijnen opgesteld:
• Afhankelijk van de beschikbare
LOTleden zullen we in 2 shifts
werken.
• De dag voor een controle laten we
dit via Social Schools weten.
• Zorg alsjeblieft voor schone en
losse haren (staart is prima, maar
niet ingevlochten).
Zijn er nog ouders die het leuk vinden om
te helpen? Jullie zijn van harte welkom!
Het is nuttig werk en we maken er altijd
een gezellige ochtend van. Aanmelden kan
via kinderhof@kpoa.nl
Hartelijke groeten van het hele team

Nieuws van het Luizen
Opsporingsteam
Hallo allemaal, zoals jullie weten vindt er
in de eerste week na een vakantie een
luizencontrole plaats. We hebben als LOT
weer groen licht gekregen, dus de eerste
controle zal na de herfstvakantie zijn
(Mochten de corona-maatregelen weer
anders worden, kan het zijn dat de
controle uitgesteld wordt).

Agenda:
25 sept: Studiedag
28 sept: Lego We Do in groep 7 en 8A
29 sept: Start Kinderboekenweek
5 okt: Lego We Do in groep 5/6 en 8B

