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Beste ouders en/of verzorgers,  

Voor u ligt alweer Hofbode 3 van dit schooljaar. De eerste vier weken van het nieuwe 
schooljaar zijn voorbij gevlogen. Het team van De Kinderhof merkt dat de kinderen het weer 
fijn vinden om naar school te gaan. Vanaf zaterdag 25 september worden de meeste Corona 
maatregelen afgeschaft. Dit betekent dat er ook (gelukkig) weer ouders in de school mogen 
komen. Daar zijn wij als team heel erg blij mee.  
 
In de week van 27 september t/m 1 oktober mag uw met uw kind(eren) tussen 8.20 uur en 
8.30 uur mee naar binnen lopen. U kunt dan even zien in welke klas uw kind(eren) zit(ten). 
Wij vragen u wel om uiterlijk de school om 8.30 uur te verlaten zodat de leerkracht met de les 
kan starten. Als u de leerkracht wilt spreken dan kunt u na schooltijd even bellen of een 
afspraak maken.  
Vanaf maandag 4 oktober willen we het volgende met u afspreken wat betreft het brengen 
en halen: 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de inloop ’s morgens kunt u met uw kind een boekje lezen in de kring. De kinderen 
gaan niet in de hoeken of op het kleuterplein spelen. Om 14.00 uur komen de leerkrachten 
met de kinderen naar buiten. U wacht op de afgesproken plek op het plein. 
 
Groep 3 t/m 8: mogen zelfstandig vanaf 8.20 uur naar binnen via de bekende route. Er is 
teambreed geconstateerd dat het onderwijsleerproces vanuit rust, aandacht en snel aan de 
slag kunnen, gebaat is bij beperkte inloop van ouders en verzorgers. Geen drukke gang vol 
pratende ouders, zorgt bij veel leerlingen voor minder prikkels en een fijne start. Het 
verzoek is dan ook net als u nu al gewend bent, uw kind tot aan de voordeur te brengen. De 
kinderen komen om 14.00 uur zelf naar buiten en u kunt eventueel op het schoolplein 
wachten.  
 
Op deze manier hoopt het team van De Kinderhof u weer meer te kunnen ontmoeten in de 
school. Binnenkort wordt u ook uitgenodigd voor een koffie-ochtend en voor de algemene 
leden vergadering van de oudervereniging. Wij willen u graag weer ontmoeten op allerlei 
manieren.  Wij wensen u veel leesplezier met deze Hofbode! 
 
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  
  6-10 t/m 17-10:  Kinderboekenweek 
        6-10:  Open dag Primair Onderwijs Amersfoort 
      13-10:  Studiedag / vrije dag groep 1 t/m 8 
18-10 t/m 22-10:  Herfstvakantie 

 

• Groep 1/2: In de ochtend brengt u uw kind in de klas (tussen 8.20 uur en 8.30 uur). 

 U kunt de ingang gebruiken die nu ook in wordt gebruikt in de ochtend.  

 De leerkrachten starten echt om 8.30 uur met de les. 

• Groep 1/2A: de achterdeur (u kunt met kinderwagens door dezelfde deur als 1/2B 

• Groep 1/2B: de deur bij de keuken 

• Groep 1/2C: deur bij de gymzaal 
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Oudervereniging:  
Vacature Penningmeester  
De functie 
In  deze functie zorg je er voor dat de 
oudervereniging een gezonde financiële 
balans houdt tussen inkomsten en 
uitgaven. Tevens zorg je er voor dat de 
automatische incasso’s op de juiste manier 
bij de bank worden aangeboden. Verder 
heb je goed contact met school en de 
oudervereniging om eventuele wijzigingen 
en administratie te kunnen bijwerken.  
 
Je profiel 
Je hebt ervaring met het programma Excel 
en/of je wilt hier meer ervaring in opdoen. 
Kennis van financiële administratie is mooi 
meegenomen. 
 
Wij bieden 
Een jaar lang begeleiding (indien gewenst) 
bij het starten in deze rol. Verder natuurlijk 
de eeuwige roem dat je als vrijwilliger deze 
rol wil bekleden. 
 
Reageren 
Als je interesse hebt kun je reageren via 
onderstaande mailadres: 
ovkinderhof@gmail.com 
 
m.v.g. 
 
De oudervereniging 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kwink Groep 3A 
 

 
 

Josephine en Yasmine uit groep 3A 
vertellen over Kwink: 
 
De juf had een schatkist, we wisten niet 
wat er in zat. Dat was spannend. Er zaten 
lege stroken papier in. Samen met de klas 
gingen we belangrijke regels bedenken 
voor de klas. We hadden goede ideeën om 
elkaar te helpen als iemand verdrietig of 
boos is. Je kan een handje geven of vragen: 
’gaat het?’. 
Je kan ook een juf halen voor hulp. 
De regel van ‘een stille vinger opsteken’, 
vindt de juf ook belangrijk. Dan wordt het 
niet te druk in de klas en kan iedereen 
elkaar verstaan. Ook willen we dat er op 
school niet wordt geschopt of geslagen. We 
houden handen en voeten bij ons zelf. 
Soms loopt iemand even naar een rustig 
plekje als hij boos, dat mag. 
De regels hangen nu bij ons in de klas met 
een plaatje erbij. We praten er ook 
weleens over. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ovkinderhof@gmail.com
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Leuks uit groep 7/8 
In groep 7/8 hebben we in de eerste weken 
van het schooljaar al veel leuke dingen 
gedaan. Een aantal kinderen uit de klas 
schrijven er wat over: 
 
Sportmiddag 
Geachte ouders/verzorgers. 
Studenten van de universiteit hadden een 
sportmiddag geregeld voor – vooral de 
bovenbouw - van de Kinderhof. De 
sportmiddag was heel leuk geregeld, en er 
waren veel energiek volle spellen. Zo 
deden we Estafette, Vieze-lekkertje, 
Levend-Kwartet, en veel meer andere 
leuke dingen. Er werden groepjes gemaakt 
en werden gemixt met allerlei groepen 
door elkaar. Er waren niet alleen spellen 
met veel sport, maar ook leuke spellen 
voor de plezier, zoals de Stoelendans. We 
kregen aan het eind ook nog cadeautjes 
van de studenten, voor de school en de 
kinderen in het algemeen. Het was heel 
leuk.  Groetjes Sanouk & Noam.   
 
Kleuterbingo 
Wij hadden deze week een kleuterbingo 
met groep 1/2B bij juf Nina. 
We moesten in groepjes met de kleuters 
plaatjes zoeken in de buurt. 
We hadden een grote 
verantwoordelijkheid. We 
beseften ons dat we ook zo 
klein waren. 
Je moest de kinderen 
uitleggen wat iets betekent. 
wij vonden het erg leuk om de 
bingo te doen met groep 1/2B 
De kinderen deden heel  
goed mee. 
Groetjes Gjulia & Amber. 
 
 
 

De kleuter bingo 
Het is het begin van het 
schooljaar. We hebben nu 
al hele leuke dingen 
gedaan, onder andere  de 
kleuter bingo. Onze groep 
‘’groep 7/8’’ had mogen 
meehelpen met de 
kleuter bingo.  
We hadden groepjes van 
2 en ieder groepje had 2 of 
3 kleuters. En de groep werd 
door 2 gedeeld de ene deel zat bij 
juf Emmy en de andere deel juf Nina.  
We kregen een blad met de route en de 
blad met de foto’s die de kleuters moet 
zoeken. Dus toen gingen we naar buiten 
met je groepje bij wie je hoort en je moest 
echt  de hand van de kleuters vast houden 
om te voorkomen dat de kleuters niet op 
de weg gaan rennen. Dan stond er 
bijvoorbeeld op het papiertje een paarse 
deur en dan moesten we opzoek naar een 
paarse deur. De kleuters gingen op zoek en 
als ze hem gevonden hadden dan mochten 
ze op het papiertje die deur dan markeren 
tot ze alles hokjes hadden gedaan.  
De ervaring dat je kleine kinderen mag 
helpen dat is zo leuk want dan hebben zij 
het leuk en je zelf en dan moet je ook nog 

beseffen dat je zelf zo bent geweest dat 
zijn de meningen bij ons in de klas. Wij 
vonden het echt heel leuk. 
Lemya & Salma  
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