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Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de derde hofbode van dit schooljaar met verschillende onderwerpen.
Het waren 2 afwisselende weken in het thema van de kinderboekenweek en de
aankomende gedichtenwedstrijd. Weet u nog van toen?.......De kinderen hebben u er vast al
het één en ander over verteld. Ook was er de workshop van lego we do en stond 21 t/m 25
september in het thema van de week tegen pesten. Deze keer kunt u een berichtje lezen
over groep 1/2 B en groep 7 vertelt hoe er gewerkt is met Kwink. Tot slot vragen we nog uw
aandacht voor de berichten vanuit het wijkteam, de buurtsport en een hele leuke activiteit
die te doen is in museum Flehite in de herfstvakantie.
Wist u trouwens dat maandag 5 oktober de dag van de Leraar was?
Dit is een dag in het schooljaar, waar even stil gestaan wordt bij het
mooie beroep dat wij hebben. Wij als team vinden het bijzonder, dat wij
uw zoon/dochter iedere dag weer bij ons in de klas mogen hebben en
onderwijs kunnen geven. En het is fijn dat vanuit de andere kant dit
gewaardeerd wordt. Samen maken we er iets moois van. Ook in deze
corona-tijd!
Voor nu wens ik u 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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Opening Kinderboekenweek

Nieuws uit groep 1/2B

Vandaag waren Jorn en Jolijn bij ons te
gast om de Kinderboekenweek, wat later
dan gewoonlijk, te openen.

We zijn dit jaar gestart in een mooi nieuw
lokaal. De kinderen zijn er al helemaal aan
gewend. Het is erg fijn dat we nu dicht bij
het kleuterplein en de andere twee
kleutergroepen zitten. Tot de
herfstvakantie zijn we bezig met het
thema 'Kringloop'. Dit thema sluit aan op
het thema van de Kinderboekenweek 'En
Toen'. De kinderen hebben een
voorstelling gezien van Jort en Jolijn, in het
teken van de Kinderboekenweek. In de
gymzaal hebben de kinderen veel
oefeningen gedaan. Ze hebben ook met
juf Kayleigh gedanst. Vanaf deze week
staat de letter r centraal. We zijn
benieuwd welke spulletjes de kinderen
weer allemaal verzamelen voor de
letterkoffer.

Het thema van de Kinderboekenweek is En
Toen...
Jorn en Jolijn hebben beroemde vrouwen
uit de geschiedenis in "het zonnetje"
gezet. Zij deden dit op een humoristisch
manier met veel verkleedpartijtjes en
grote pruiken. Voor alle kinderen was het
een groot succes!

Week tegen pesten
In de week van 21 t/m 25 september was
de week tegen pesten.
Het thema was dit jaar: 'Samen aan zet!'
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In alle groepen hebben we verschillende
activiteiten gedaan die met het
thema pesten te maken hebben.
Elke groep heeft vervolgens een
knutselwerk gemaakt in het thema van
de week tegen pesten.
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Kwink in groep 7
In groep 7 hebben we met elkaar
duidelijke afspraken gemaakt. Maar
waarom zijn deze afspraken er? Zijn ze
nodig?
Om hier achter te komen kregen de
kinderen een opdracht. De opdracht
luidde: ‘Je wordt gedropt op een
onbewoond eiland. Daar staat een kist
met vijf dingen erin. Jullie mogen
aangeven welke dingen dat moeten zijn. Je
verblijft 100 dagen op het eiland. Welke
afspraken gaan jullie maken op dat eiland
om die 100 dagen zo goed mogelijk door
te komen?’
De kinderen gingen in groepjes deze
opdracht maken.
Leanne, Lemya, Okan, Jagger
Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1) Voedsel, omdat je niet zonder
voedsel kan leven
2) Slaapzak omdat je anders niet
goed kan slapen
3) Elektronica zodat je bereikbaar
bent
4) Vermaakdingen zodat je je niet
gaat vervelen
5) Kleren anders moet je naakt op het
eiland
Welke afspraken zijn er nodig?
1. Eet niet te veel anders gaat alles
heel snel op
2. Maak het niet vies
3. Alleen bellen bij nood ander gaat
de batterij leeg
4. Maak niet alles kapot
5. Doe er zuinig mee

Noble, Emma, Levon, Salah
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Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1. Eten, dit heb je nodig
2. Drinken, dit heb je nodig
3. Nood-tijdmachine (geniaal, uit het
brein van Noble), als alles op is en
bellen niet lukt
4. Telefoon 4g, als alles een beetje op
is kun je de telefoon gebruiken om
mee te bellen
5. Zakmes/speer als al het eten op is
om eten mee te vangen
Welke afspraken zijn er nodig?
1. Dit staat al bij nummer 1 t/m 5
Stan, Berra, Jonathan, Sophie
Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1. Tent om in te slapen
2. Trampoline voor de lol
3. Heel veel eten, dat heb je nodig
4. Heel veel drinken, dat heb je nodig
5. Deken, om onder te slapen
Welke afspraken zijn er nodig?
1. Eet niet te veel, want je hebt
misschien weinig eten. Dit geldt
ook voor het drinken.
2. We hebben alles nodig maar het
ook belangrijk lol te hebben met
elkaar.
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Lotte, Izabella, Sofie, Fenne
Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1. Eten anders ga je dood
2. Drinken anders ga je dood
3. Kleren om je warm te houden
4. Toilettasje waar alles in zit anders
vallen je tanden eruit
5. Een slaapzak om in te slapen
Welke afspraken zijn er nodig?
1. Niet te veel eten. 2 keer per dag
2. Kleren 3 dagen aanhouden
3. Niet te veel tandpasta gebruiken
4. Slaapzak om de beurt in slapen
Luisa, Olivier, Arwin, Elise, Esther
Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1. Eten want anders ga je dood
2. Zuiveringsfles om het water
drinkbaar te maken
3. Kleren want die heb je nodig
4. Gereedschap zodat je bv een tak
van een boom kan zagen
5. Telefoon zodat je kunt bellen
Welke afspraken zijn er nodig?

Jelte, Noa, Rami
Wat neem je mee en waarom heb je
hiervoor gekozen?
1. Kussen om op te liggen
2. Deken om onder te liggen
3. Kleren om te dragen
4. Telefoon/wifi om te bellen
5. Een knuffel, want die is belangrijk
voor mij
Welke afspraken zijn er nodig?
1. We gaan zelf eten vangen, dus
eten en drinken meenemen is niet
nodig
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Daarna gingen we de uitkomsten van de
groepjes bespreken. Dit deden we door
van iedere groep steeds 2 kinderen door
te laten schuiven naar de volgende groep
om te horen wat deze groep bedacht had.
De conclusie op de vraag waarom er
afspraken zijn en of deze nodig zijn was
voor iedereen duidelijk. JA…zonder
afspraken ontstaat er onenigheid, ruzie,
chaos, onduidelijkheid.
Tot slot hebben we met elkaar nog een
keer gekeken naar de gemaakte ‘gouden
regels’ in de klas. We waren het er over
eens dat afspraken in de klas ook nodig
zijn en dat het belangrijk is je te houden
aan deze afspraken. Anders werkt het
niet. Een mooi inzicht waar we met elkaar
iedere dag aan werken.
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Lego we do
De afgelopen 2 weken hebben we in de
groepen 5/6, 7, 8a en 8b de workshop lego
we do gehad. Dit was een erg leuke
techniekles. De kinderen waren heel erg
enthousiast.
In deze les bouwden de kinderen een
robotmachine van Lego en
programmeerden deze vervolgens met
behulp van Ipads. Stel dat de
robotmachine een aardbeving nabootst?
Welk huis is dan stevig
genoeg? Hieronder
enkele foto’s van het
resultaat.

Het Wijkteam

In deze Hofbode willen basisschool de
Kinderhof en het wijkteam een spreekuur
presenteren. Na de herfstvakantie is er op
vrijdagmiddag van 14 tot 15 uur een
(telefonisch) spreekuur. We zouden u
liever direct te woord staan, maar in
verband met de corona maatregelen is het
voor dit moment nog telefonisch.
We hopen dat we via dit
spreekuur makkelijk bereikbaar zijn voor
leerkrachten en ouders.
De twee contactpersonen van het
wijkteam zijn Zehra Tuna en Dennis Fink.
Zij zullen bereikbaar zijn tijdens het
spreekuur via het telefoonnummer
van de school. Als de
aangescherpte corona maatregelen het w
eer toelaten is een inloopspreekuur ook
een optie. Tijdens het spreekuur kunnen
we bij korte vragen meteen met u
meedenken, het is ook mogelijk een
afspraak te maken om op een ander
moment wat langer met elkaar in gesprek
te kunnen. We denken graag met u
mee als u ergens hulp bij nodig hebt!

Beste ouders,
Het wijkteam biedt hulp dichtbij huis bij
vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw
gezin, de opvoeding van uw kinderen,
echtscheiding, huiselijk geweld,
psychische problemen, werkloosheid,
geld, eenzaamheid of overlast. Ook voor
de wijken Liendert en Rustenburg is er een
wijkteam. Het wijkteam gaat met u in
gesprek over uw vraag en we maken
samen een plan. We werken nauw
samen met basisscholen, ook met de
Kinderhof.
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We spreken u graag binnenkort.
Met vriendelijke groeten!
Zehra en Dennis
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Op zoek naar een leuk uitje met de kinderen
in Amersfoort deze herfstvakantie? Speciaal
voor de herfstvakantie organiseert Museum
Flehite twee creatieve kinderworkshops. In
de workshop 'Ontroerdoek' bewerken de
deelnemers een zakdoek die als onderdeel
van een kunstwerk tentoongesteld wordt in
de tentoonstelling WEEF. Of de kinderen
laten zich inspireren door kunstenares Bep
Rietveld en leren hoe je een portret tekent
met houtskool. Geen tijd voor een
workshop? Bij de receptie kunnen kinderen
een leuke puzzelopdracht ophalen.
Kinderworkshop 'Ontroerdoek'
Bewerk een zakdoek en maak deel uit van
een kunstwerk.
Het zijn gekke tijden. Verdriet, verwarring,
verbittering, vreugde en opluchting wisselen
elkaar de laatste maanden snel af. Je merkt
dat de tranen losser zitten. Om dit tijdsbeeld
te vangen is de kunstenaar PJ Roggeband
op zoek naar tranen van Amersfoorters,
verwerkt op een zakdoek.
Deze herfstvakantie kunnen kinderen in
Museum Flehite met verschillende
materialen een zakdoek bewerken om toe te
voegen aan het Ontroerdoekproject van PJ
Roggeband. Dit is in het museum te zien
t/m 22 november. Kunstenaar PJ
Roggeband is er deze middag ook bij.
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Praktische informatie
Datum: donderdag 22 oktober
Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50,
Amersfoort
Tijd: 14.15 – 15.45 uur
Leeftijd: 9 – 12 jaar
Kosten: €8 per persoon
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.
Teken een portret met houtskool
De 20e eeuwse kunstenares Bep Rietveld
tekende heel veel portretten in haar leven.
Ze waren meestal bedoeld als aandenken
voor familie en geliefden. In de
herfstvakantie kunnen kinderen een
workshop portrettekenen doen. Door snelle
oefeningen en veel tips leren ze steeds
beter kijken. Samen met de workshopdocent
bekijken ze de portretten in de
tentoonstelling om uiteindelijk zelf met
houtskool aan de slag te gaan.
Praktische informatie
Datum: vrijdag 23 oktober
Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50,
Amersfoort
Tijd: 14.15 – 15.45 uur
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Kosten: €8
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.
Tickets zijn online te koop op
www.museumflehite.nl

