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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen woensdag 5 oktober zijn we gestart met de
Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: “Gi-ga-Groen”.
In de groepen worden verschillende activiteiten rondom de
Kinderboekenweek georganiseerd. Op woensdag 19 oktober
wordt de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met een
boekenmarkt. Hierover bent u inmiddels geïnformeerd.
Woensdag 5 oktober was het ook de dag van de leraar. Al onze leraren zijn in het zonnetje
gezet door leerlingen en ouders. De oudervereniging had ook een heel leuk cadeautje voor
het team. Veel dank voor alle tekeningen, kaartjes en attenties. Het team van De Kinderhof
waardeert heel erg dat aan deze dag zoveel aandacht aan is besteed.
Afgelopen maandag 3 oktober zijn ook de werkzaamheden op het schoolplein gestart. Tot aan
de herfstvakantie wordt er volop gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein. Als u tijd
heeft om te komen helpen dan kunt u dat doorgeven aan de schoolleiding. We zijn heel
benieuwd naar het eindresultaat. Het wordt een heel mooi groen schoolplein waar de
leerlingen heerlijk kunnen spelen.
Wij wensen u weer veel leesplezier met deze Hofbode.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
19 oktober
20 en 21 oktober

Boekenmarkt
Studiedagen team
alle leerlingen zijn vrij

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekam
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Dag van de leraar
Wat een verrassing was dat! Op woensdag
5 oktober werden de leraren in het
zonnetje gezet door de kinderen met
mooie tekeningen en een lekkere
verrassing vanuit de
oudercommissie. Top
gedaan ouders en
bedankt OC!

Vraagje, ik heb je hulp nodig.

Sinds deze week zijn we gestart met de
werkzaamheden op het plein. Tot nu toe
zijn de vrijwilligers op een hand te tellen.
Dus misschien heeft u nog een gaatje over
in uw agenda? Want wij kunnen niet
zonder uw hulp!

Ik wil graag van jullie als bewoners van
Rustenburg weten of jullie behoefte
hebben aan een ontmoetingsplek in de wijk
(van koffietentje tot ruimte om activiteiten
te organiseren).
Bij voldoende vraag hiernaar kan ik
hiermee aan de slag. Zou jij mee willen
helpen en deze online vragenlijst willen
invullen? Duurt maximaal 5 minuutjes

Klik HIER om in te tekenen.

Hartelijk dank.

U kunt uw beschikbare tijd aangeven
tussen 08:00-16:00 uur. Na schooltijd zijn
uw kinderen ook van harte welkom om met
u mee te helpen. Groep 8 gaat volgende
week onder schooltijd met een ouder aan
de slag. Heel fijn!
De tuinmannen Paul en Rob (en de andere
professionals) zorgen voor uitleg van het
werk wat gedaan moet worden en er is
gereedschap.
Samen zorgen we ervoor dat de kinderen
beter kunnen spelen en meer bewegen op
een groen en uitdagend buurtplein.

Vriendelijke groet,
Hilde Breunissen, buurtnetwerker
Rustenburg Indebuurt033

Komt u ook helpen op ons
schoolplein?

Alvast bedankt voor uw hulp!
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Zwerfafval
Wij groep 6a hebben een les over
zwerfafval gehad. Daarbij zijn we gaan
wandelen en zwerfafval gaan opruimen.
Met de hele klas naar afval gaan zoeken
dus. We hebben ook geleerd dat er heel
veel zwerfafval ligt. Bijvoorbeeld bij de
Jumbo want daar zijn we ook geweest. We
hebben vooral blikjes en sigaretten. We
hebben met z’n allen 11 kilo verzameld. We
hadden wel oranje vestjes aan. En we
hadden allemaal grijpers in onze handen.
We hebben ongeveer 2 kilometer
gewandeld. Bijna iedereen was uitgeput.
Defne
Wij hebben met prikkers en vuilniszakken
afval geraapt. Uiteindelijk kwam er 11 kilo
uit, heel zwaar! De vuilniszak van Cem was
het zwaarst. Wij waren erg onder de
indruk. En we zijn helemaal naar de JUMBO
gelopen! Heel ver na ongeveer een uur
waren we terug. Helemaal uitgeput. We
hadden vooral veel sigaretten gevonden.
TIP voor alle papa’s en mama’s: minder
roken! We vonden ook nog heel veel blikjes
en plastic!
Tessa
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Stamboom Groep 7B
Bij taal hebben we het onderwerp familie,
daarom besloot de juf dat het misschien
wel leuk was om een stamboom te maken.
Thuis moesten we foto`s meenemen voor
de stamboom. We zijn deze maandag
begonnen met het maken van de
stamboom. Sommige kinderen zijn al klaar,
we ontdekten dat sommige families heel
groot zijn. Het is soms heel lastig want, je
weet niet altijd alles over je familie.
Iedereen kreeg een A3 papiertje, sommige
moesten hun papier uitbreiden, want hun
familie was groter dan ze dachten.

In onze klas zijn wij bezig met een
stamboom van onze familie. Wij zijn op dit
idee gekomen door taal en blink lezen want
we hebben over het onderwerp familie.
Onze juf kwam op het idee om een
stamboom te maken en we moesten
familie foto’s meenemen, als je dat had. En
we zijn begonnen met onze stambomen.
De meesten zijn al klaar met de foto’s
plakken en leuk versieren. Wij zijn als eerst
begonnen met de schets met liniaal, en
daarna gingen wij de foto’s plakken of
tekenen en daarna leuk versieren en ze zijn
heel mooi geworden. We maken wel een
keertje een foto van een stamboom en zien
jullie hier onder. Wij vonden het heel leuk.
Dit zijn wat foto’s:
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Kwink in
groep 4
Deze
week
hebben wij het in
groep 4 gehad
over duidelijke
verwachtingen.
Het lesdoel dat
wij daarbij hebben behandeld was: Ik kan
duidelijk communiceren. Eerst hebben wij
met elkaar besproken wat deze moeilijke
begrippen betekenen. Communiceren is
namelijk niet een makkelijk woord. Al snel
kwamen wij erachter dat communiceren
‘praten’ is met je lichaam. Communiceren
doen we namelijk niet alleen door met
elkaar te praten, maar ook met onze
lichaamshouding,
gebaren
en
gezichtsuitdrukkingen kunnen we met
elkaar communiceren. Vervolgens hebben
wij het gehad over wat er kan gebeuren als
er niet goed met elkaar gecommuniceerd
wordt. Zo kan er ruzie ontstaan, word je
niet begrepen of doet iemand iets dat een
ander helemaal niet wil. Door duidelijk te
communiceren, kan dit voorkomen
worden. Als laatst hebben we het met
elkaar gehad over hoe je dan duidelijk kan
communiceren. De manier van kwinkdier
Condor was daarbij de beste manier. Op
een positieve manier met elkaar
communiceren werkt namelijk heel goed
volgens groep 4. Deze manier (zie de
afbeelding van de kwink-slag) hebben wij
met elkaar besproken. Volgende week
gaan wij in groep 4 verder met deze les en
gaan we het duidelijk communiceren ook
oefenen.
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12 oktober 2022
Inspiratieavond
Zet je leerlingen op nr. 2! Over waarom
het belangrijk is om jezelf op de eerste
plaats te zetten, gegeven door Niek van
den Adel.
Op nr. 2? Dat meen je toch niet?
Als ouder wil je toch dat je kind op de
eerste plaats komt? Als leerkracht vind je
toch dat je leerlingen de belangrijkste
wezens op aarde zijn?
Niek gaat ons vertellen waarom het
belangrijk is dat je toch jezelf op de eerste
plaats mag zetten. We leven in een tijd dat
we moeten accepteren dat niet alles meer
kan; de wereld verandert sneller dan ooit
en dat vraagt nogal wat van mensen en
organisaties. Wat kan ik morgen doen als
het tegenzit? Thuis, op school, in je werk.
Aanmelden kan vanaf nu! Lees hier meer
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