Hofbode 3

23 september 2022

Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt weer een nieuwe Hofbode met veel informatie.
Volgende week dinsdag 27 september is er een studiedag vanuit de KPOA gepland. In de
bijlage bij deze Hofbode kunt u meer lezen over deze studiedag.
Op woensdag 28 september heeft De Kinderhof zelf een studiedag gepland. De leerkrachten
van de groepen 1 t/m 3 gaan naar een congres over het jonge kind. De leerkrachten van de
groepen 4 t/m 8 hebben een studiedag op school. In het kader van de kwaliteitszorg gaan we
de onderwijsbehoeften en de resultaten van de leerlingen bespreken. Tevens wordt het
onderwijsaanbod (plan van aanpak) besproken per groep. Op beide dagen zijn alle leerlingen
van de groepen 1 t/m 8 vrij.
Via Skillz United kunt u opvang regelen voor uw kind op de studiedag van woensdag 28
september. Zie: eerder bericht Social Schools.
In deze Hofbode kunt u ook meer lezen over de bestuurlijke samenwerking tussen KPOA en
SKOSS. Via de link in het bericht kunt u een filmpje kijken.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
12 t/m 16 september
27 september
28 september
26 t/m 30 september
5 oktober
5 oktober

Kennismakingsgesprekken
Studiedag KPOA
Studiedag
Week tegen pesten
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Rekenles in groep 2/3
We hebben eerst in de klas besproken dat
we een gebouw gaan maken waar we in
willen staan en dat we een dak willen
maken van een kleed. Daarvoor moeten de
muren wel even hoog zijn. Als we dat
gebouwd hebben, gaan we het nabouwen
met kleine blokken. Vervolgens heb ik met
de kinderen ook een hoogte plattegrond
gemaakt en zijn zij daarin gaan bouwen.
Deze hele week zijn de kinderen bezig met
de hoogte plattegronden en kunnen we
terug refereren aan ons bouwwerk buiten.
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Groep 7B
Lessen met juf Maartje
Wij hebben lessen gehad vorig schooljaar
met juf Maartje . En we krijgen dit jaar nog
meer lessen. We hebben vorige week de
eerste les gekregen.
De les ging over het bespreken van de vorige
lessen van het vorige schooljaar.
We bespraken over de chaotische stad.
Vorige schooljaar hadden we poppetjes die
we op een blad op moesten zetten. Heel
veel kinderen keken met hun poppetje uit
de klas. We hadden het besproken en we
vonden het een chaotische klas.
We deden het vorige week ook met de
poppetjes maar dan op een andere manier
we hadden rode oranje en groene soorten
knoppen op het blad.
Daarmee gingen we onze poppetjes
neerzetten bijvoorbeeld : In het midden bij
groen oranje of andersom bij rood oranje of
alleen bij rood oranje en groen.
De meeste kinderen hadden het bij groen of
midden neergezet. Zo konden we de
verschillen zien van vorige schooljaar.
We hebben ook over de streepjes
besproken daar kon je punten verdienen en
dan konden we einde van de dag wat leuks
doen. We hadden over alles wel besproken
ook trouwens over de presentaties van onze
landen we vonden dat super leuk omdat we
ook veel over elkaar konden weten.
Ook gaat juf Maartje weer een keer komen
dan gaat ze kijken hoe het gaat.
Zoe

Wij zijn de Kinderhof .
En wij hebben geen pestkoppen op school.
Wij voelen ons hier fijn.
En buitenspelen is zonder ruzies.
Wij zijn heel trots op onszelf.
En zijn heel behulpzaam.
De juffen zijn heel aardig en soms een
beetje streng.
En wij zijn heel aardig tegen elkaar!
Maria

Wij hebben allemaal soorten nieuwe dingen
geleerd zoals bij taal, rekenen, verkeer en
spelling .Het gaat hier beter dan groep 6. We
leren om respect te hebben voor elkaar en
we zorgen voor een positieve sfeer in de
klas. we krijgen ook les van een van de beste
juffen van de school ik voel me hier veilig
thuis heb ik niets te doen, maar op school is
het echt de beste ik vermaak me elke dag op
school!
Lorik
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Hoi ik ben Puck en ik schrijf deze brief om te
vertellen hoe het hier in de klas gaat.
In de klas doen we altijd wel leuke dingen.
Zoals vorige week vrijdag hadden we een
heel leuk kunstwerk gemaakt.
Het was een puzzel stukje en we moesten
allemaal een zeedier maken en op dat
puzzelstukje plakken! En als we dat hadden
gedaan moesten we drie kwaliteiten in ons
zeedier schrijven. Dat was heel leuk, Omdat
we elkaar ook wel hierdoor een beetje
leerde kennen! En onze juf Marjon heeft een
beweeg pot daarin zitten allemaal leuke
spelletjes in! In de klas luisteren we goed
naar de juf soms gaat het goed en soms iets
minder maar het is wel leuk in de klas en ik
voel me er fijn!
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Puzzel stukjes
We hebben een puzzel stukje gemaakt
dat de zee moest voorstellen. Daarna
gingen we zeedieren tekenen en
uitknippen en plakken op het puzzel
stukje. Daarna gingen we kwaliteiten op
de zeedieren schrijven waar we goed in
waren en wat we kunnen. Ik heb een
haai na getekend en er op geschreven
dat ik grappig en sportief ben.
Ramin
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Even voorstellen
Beste ouders/ verzorgers,
Ik zal mij allereerst even voorstellen. Mijn
naam is Yordi Druijff en ik ben 20 jaar
oud. Voor de pabo ben ik momenteel bezig
met het behalen van mijn certificaat
bewegingsonderwijs. Hiervoor moet ik
stagelopen op een basisschool en dit doe ik
samen met Zoë bij Chaz (de gymdocent).
Wij zullen elke donderdag de gymlessen
geven die normaal door Chaz gegeven
worden tot ongeveer februari.
Naast het studeren vind ik het erg leuk om
hard te lopen en gewoon lekker sportief
bezig te zijn. Hierbij probeer ik mijzelf altijd
uit te dagen om op mijn eigen niveau te
sporten. Iets wat ik ook erg belangrijk vind
tijdens de gymlessen, uiteraard in een
veilige omgeving met veel plezier voor de
kinderen.
Ik kijk er naar uit om samen met de
kinderen er een fantastisch half jaar van te
maken!
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Naast het studeren rijd ik bijna dagelijks
paard, wat mij vooral veel plezier en
ontspanning geeft. Ik vind het belangrijk
dat je plezier hebt in wat je doet, en dit wil
ik ook graag in mijn gymlessen naar voren
brengen. Sporten moet leuk en plezierig
zijn voor kinderen en je moet op je eigen
niveau kunnen presteren!
Ik heb erg veel zin om het aankomende half
jaar aan de slag te gaan met de kinderen en
er een leuke tijd van te maken!
Groetjes,
Zoë

Gratis EHBO-cursus voor
ouders
Gratis EHBO training voor ouders – redden van
kinderen. Bij projecthuis Madiba in
Amersfoort.
https://projecthuismadiba.nl/kalender/works
hop-ehbo-redden-van-kinderen/

Groetjes, Yordi

Huiswerkbegeleiding

Even voorstellen

https://projecthuismadiba.nl/kalender/huiswe
rkbegeleiding-voor-kinderen-van-debasisschool/2022-10-20/

Beste ouders/ verzorgers
Ik ben Zoë Veldhuizen, ik ben 21 jaar oud
en ben een 4e jaars Pabo student aan de
HU. Ondertussen heb ik in deze 4 jaar al
enige ervaring opgedaan voor de klas, maar
ik wilde er graag een uitdaging bij hebben.
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn
bevoegdheid te gaan halen voor
bewegingsonderwijs, zodat ik later mijn
eigen klas gymlessen kan geven. Hiervoor
moet ik stagelopen op een basisschool bij
een vakleerkracht en dit ga ik aankomend
half jaar samen met Yordi doen bij Chaz.
Yordi en ik zullen elke donderdag de
gymlessen verzorgen tot ongeveer
februari.
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Groep 8
De eerste weken van groep 8 waren super
leuk we hebben leuke klasgenoten en twee
super leuke juffen Emmy en Roxanne. Onze
klas is super fanatiek.
We waren vroeger gesplitst in twee
groepen 7 en 7/8, maar dit jaar zijn we
weer één groep. Daarom hadden we met
juf Roxanne een kennismakingsspel
gedaan. We kregen allemaal één raam
potlood en liepen rond. Bij ieder tafeltje
schreef je een eigenschap op van die
persoon, zodat die persoon ziet wat ze in
hem of haar zien.
We doen ook super leuke opdrachtjes
waarbij je leert bijvoorbeeld spelling, maar
dat doen we niet in het werkboek maar in
de vorm level up. We kregen een boekje
met 7 levels erin die maakte we en daarna
keken we het na als we een foutje hadden
gemaakt moest je meteen weer zitten en
het foutje verbeteren. Het doel was om tot
level 7 te komen als je daar kwam was je de
eindbaas. Dit vinden wij super leuk!!
Gjulia
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Schrijfopdracht groep 8
In groep 8 zijn we hard aan het oefenen
met het schrijven van de blokletters. En al
na de eerste les waren de kinderen zelf
onder de indruk van hoe netjes ze kunnen
schrijven!
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