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o.a. Anti-Pestweek, Terugblik Studiedag, Kinderboekenweek

Anti Pestweek
Zoals u in de vorige Hofbode hebt kunnen lezen hebben we op school aandacht
besteed aan de anti pest week. Hieronder kunt u de resultaten van deze week zien.
We kijken terug op een mooie week waarin er in de groepen veel gesprekken zijn
geweest over pesten en hoe daar mee om te gaan.

Terugblik studiedag

Afgelopen week had het team een studiedag. Tijdens deze studiedag stonden er
een aantal punten op de agenda die wij graag met u willen delen:
Procedure invulling directie
Binnenkort gaat de procedure starten rondom de invulling van de directievacature.
Bij deze procedure is de MR betrokken. Ook zal er een ouder vanuit de MR zitting
hebben in de commissie rondom deze procedure. Als team zijn we bezig geweest
met de vraag wat voor directeur de Kinderhof nodig heeft en hebben we aan de
hand daarvan een profielschets voor de nieuwe directeur opgesteld. Deze schets
zal ook worden besproken met de MR
Schoolplan de Kinderhof
Dit jaar gaan we een nieuw schoolplan schrijven voor de Kinderhof. Alle scholen
hebben zo'n plan. In dit plan staan de doelen voor de komende vier jaar. We
hebben tijdens de studiedag een analyse gemaakt van De Kinderhof. Daarbij
hebben we ons afgevraagd wat onze sterke en zwakke punten zijn en welke
mogelijkheden en valkuilen we zien. Dit zal dan gebruikt worden bij het schrijven
van het schoolplan.
Stellen en schrijven
Als speerpunt voor dit schooljaar hebben we stellen en schrijven. Er zijn drie
studiebijeenkomsten voor het team die over dit onderwerp gaan. Tijdens deze
studiedag hebben we de eerste bijeenkomst gehad en hebben we uitleg gekregen
en geoefend met een methodiek om een goede les aan te bieden. We gaan dit in
de klassen uitproberen. Ook hiervan hopen we dan weer in een Hofbode het
resultaat te laten zien.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook wij doen hier
natuurlijk aan mee. Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is “Vriendschap”.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten in school. Op 3 oktober
is de opening van de Kinderboekenweek en op 9 en 10 oktober zal er in school een
voorstelling zijn. Deze activiteiten organiseren we samen met stichting kinderopvang
Amersfoort (SKA) en met de Windroos.
We sluiten de Kinderboekenweek dit jaar weer af met een boekenmarkt!
Op de website www.kinderboekenweek.nl kunt u zelf ook informatie vinden over de
Kinderboekenweek en het thema.

AGENDA

Belangrijke data oktober
Kinderboekenweek: 3-14 oktober
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Studiedag:
29 oktober

Vakanties Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
Vrijdag (margedag)
Zomervakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02- 2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019
22-04-2019
27-04-2019
29-04 t/m 03-05-20
30 t/m 31-05-2019
10 t/m 14-06-2019
19-07 (vrij, onder voorbehoud)
22-07 t/m 30-08-2019

Studiedagen
maandag
vrijdag
donderdag
dinsdag
vrijdag

29-10-2018
21-12-2018
14-02-2019
26-03-2019
05-07-2019
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