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Beste ouders en/of verzorgers,  

 
Het team van De Kinderhof is samen met de leerlingen het schooljaar goed gestart.  
Wat is het weer fijn om elkaar aan het werk te gaan. Inmiddels zijn de leerkrachten bezig met 
de kennismakingsgesprekken. Wij vinden het leuk om te zien dat er veel leerlingen mee 
komen naar het gesprek.  
 
De sfeer in de school en in alle groepen is goed en er wordt op een intensieve manier met 
elkaar samengewerkt. Helaas hebben wij wel te maken met inval problematiek. Hierover kunt 
u meer lezen in de brief in de bijlage bij deze Hofbode. 
 
Deze Hofbode is weer goed gevuld met veel informatie.  
Veel leesplezier! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wendy van Renesse (teamleider) 
Karin van den Hoven (schoolleider) 
 
 
 
De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie over de Kinderhof  
Opmaak: Emmy Heidekamp 
 
 
 
 

 Agenda  
- 24/9: Hofbode 3 
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Brood & Spelen groep 1/2  

Wij zijn dit schooljaar gestart met Brood & 
Spelen in de groepen 1/2. Brood & Spelen 
verzorgt de tussen schoolse opvang (TSO) 
met geschoolde overblijfmedewerkers, 
zodat de leerkrachten rustig een half uur 
kunnen lunchen.  
 
De overblijfkrachten zorgen dat alle 
kinderen in de klas rustig kunnen eten en 
drinken. De eerste tien minuten wordt er in 
stilte geluncht. Naast aandacht aan het 
eten doen ze afsluitend een activiteit zoals: 
voorlezen, een taalspelletje of liedjes 
zingen. De overblijfmedewerkers zorgen na 
de pauze voor een korte, warme 
overdracht naar de leerkracht.  
Ook hebben we een eigen coördinator van 
Brood & Spelen: Patricia, zodat er een 
centraal aanspreekpunt is voor alles 
omtrent de TSO.  
 
Kijk voor meer informatie op Brood en 
Spelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lancering Sociale media 
Leuk nieuws! Onze school nu een eigen 
Facebook en Instagram pagina. 
Hier zullen wij allemaal leuke activiteiten, 
berichten en foto’s op delen. 
 
Neem een kijkje: 
• Facebook: 

https://www.facebook.com/kbsdekind

erhof  

• Instagram: 

https://www.instagram.com/kbsdekin

derhof/  

 

 

 

 

 

 

 

  
Volg, “Vind ik leuk” en deel de accounts 
graag! Wij willen natuurlijk dat zo veel 
mensen de pagina’s gaan 
volgen en op “Vind ik leuk” 
klikken. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.broodspelen.nl/
https://www.broodspelen.nl/
https://www.facebook.com/kbsdekinderhof
https://www.facebook.com/kbsdekinderhof
https://www.instagram.com/kbsdekinderhof/
https://www.instagram.com/kbsdekinderhof/
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Luizen Opsporingsteam 
Het Luizen Opsporingsteam (LOT) heeft 
weer groen licht gekregen om een eerste 
controle uit te voeren. De volgende 
controles vinden plaats op een vrijdag en 
het liefst in de eerste week na een 
vakantie. 
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).  

• Als er hoofdluis wordt geconstateerd 
dan geeft de vrijwilliger dit door aan 
de leerkracht. De leerkracht neemt 
vervolgens contact op met de ouders.  

 
Om vroegtijdig hoofdluis te ontdekken is 
regelmatige controle van de kinderen 
belangrijk, zowel thuis als op school. Op de 
website van het RIVM is veel informatie te 
vinden over het ontdekken en behandelen 
van hoofdluis: Hoofdluis | RIVM 
Mocht u neten of luizen aantreffen, dan 
horen we dat uiteraard graag. Laten we 
hopen dat dat niet nodig is. 
 

 
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:  
Malkadelange@gmail.com 

 
Samenwerking 
Skillz United 
Vorig schooljaar zijn 
we gestart met de 
samenwerking met 
Skillz United. Dit is 
goed bevallen en 
ook voor dit schooljaar bieden wij tijdens 
onze studiedagen een alternatief 
programma aan van 8:30u-14u. Dit wordt 
georganiseerd door Skillz United op de 
Kinderhof. De kosten zijn €20 per kind.  
 
Per studiedag bieden zij drie activiteiten 
aan: drama, dans, koken & bakken, media, 
natuur, sport & spel, techniek, tekenen & 
knutselen en vrij spel. Meer informatie zie:  
https://www.skillzunited.nl 
 
De eerstvolgende studiedag is 13 
woensdag 13 oktober. Wilt u uw kind 
inschrijven voor een studiedag voor Skillz 
United? Klik dan op de volgende link:   
https://www.skillzunited.nl/evenement/d
e-kinderhof-amersfoort/ 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:Malkadelange@gmail.com
https://www.skillzunited.nl/
https://www.skillzunited.nl/evenement/de-kinderhof-amersfoort/
https://www.skillzunited.nl/evenement/de-kinderhof-amersfoort/
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De eerste week in groep 8! 
De eerste weken van het schooljaar 
noemen we de Gouden Weken. In deze 
weken staat groepsvorming centraal. We 
maken samen met de leerlingen 
klassenregels en we doen veel spelletjes. 
Een goede sfeer in de klas is erg belangrijk. 
Dit zorgt ervoor dat kinderen beter tot 
leren komen. 
 
Ik vind deze groep superleuk omdat het 
alweer het laatste schooljaar is van de 
basisschool en er is nu al een fantastische 
sfeer. Ik kijk nu al uit naar alle leuke dingen 
die we dit jaar gaan doen. Ik vond vooral de 
nieuwe leermethodes erg leuk en ik denk 
dat het daardoor ook een stuk 
interessanter vind.    Amy 
 
De eerste week van groep 8 was al meteen 
mijn favoriet. De eerste dag was 100% 
spelletjes. Zelf rekenen was niet op de 
normale manier en het knutselen was ook 
heel gezellig. Dag in dag uit deden we veel 
spelletjes tussendoor. Vooral het spel met 
de bal was erg leuk omdat iedereen zo 
fanatiek meedeed. Ik vond het een 
geslaagde eerste week in groep 8!       Noble  
 
De juf maakt grappen en we spelen samen 
met de klas spelletjes. We werken stil (als 
het moet). We maken er samen een leuke 
dag van!       Levon 
 
De eerste week in groep 8 vond 
ik heel gezellig en leuk. Dit kwam 
natuurlijk door de spelletjes. 
Sommige lessen vond ik nog een 
beetje moeilijk maar het meeste 
snapte ik. Ik ben blij dit ik in deze 
groep zit! 
Jagger 

Ik vind het supergezellig en ook superleuk 
in de klas. We doen veel spelletjes dat 
maakt groept 8 voor mij superleuk. De juf 
is ook superaardig en ik durf bij de juf ook 
aan te geven wat ik nog lastig vind in de 
klas. Het voelt heel fijn als een juf zo lief is. 
Verder zijn de leerlingen ook superaardig 
en de eerste keer gym was ook 
supergezellig en goed gegaan. Dus ik weet 
zeker dat dit een heel leuk jaar gaat 
worden!  
Esmee 
 
Elke ochtend kom ik vrolijk mijn bed uit en 
huppel ik de trap af. Dit komt door de 
goede/fijne werksfeer in de klas. Door die 
werksfeer kan ik me echt beter 
concentreren. De eerste dag was heel leuk. 
We deden spelletjes en leuke dingen. Ik 
ben heel blij met juf Bianca want ze houdt 
zich namelijk aan haar woord en zorgt ook 
dat er een fijne werksfeer is. De tweede 
dag werkten we veel alleen deden we ook 
veel spelletjes, precies zoals ze had gezegd. 
Ik heb heel veel zin in het hele jaar!    Maren 
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Kwink Groep 1/2A 
 
Afgelopen weken hebben we 
kennisgemaakt met elkaar. Er zitten 8 
kinderen in onze klas die helemaal nieuw 
zijn op de Kinderhof, 9 kinderen kwamen 
uit de instroomgroep en 10 kinderen zaten 
al in deze klas. We hebben de tijd genomen 
om de school en elkaar te leren kennen. 
We hebben geoefend met elkaars namen 
en ontdekt wat onze lievelingskleuren en 
lievelingsdieren zijn. Met KWINK 
hebben we geleerd hoe we een fijne 
groep kunnen zijn. We doen veel leuke 
spelletjes met elkaar en helpen 
elkaar. We maken er samen wat 
moois van! 

 
 
 


