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o.a. Wisbordjes - Oudervereniging - Boekenmarkt

Procedure nieuwe directeur

U heeft in het bericht van ons bestuur kunnen lezen dat de procedure rondom het
aanstellen van een nieuwe directeur van start is gegaan. Binnen het team is er
een profielschets gemaakt. Ook de kinderen van de groepen 7 en 8 hebben
nagedacht over wat een nieuwe directeur moet hebben en kunnen. Er zijn
prachtige woordspinnen gemaakt.

Woordspin nieuwe directeur

Wisbordjes voor een effectieve instructie
in de groepen 5 t/m 8

Misschien heeft u uw kind er al over gehoord, de kinderen van de groepen 5 t/m
8 werken tegenwoordig met wisbordjes. Wisbordjes zijn een eenvoudig en
doeltreffend middel om de kinderen actief te betrekken bij de instructie tijdens de
les. Ook kan de leerkracht in één oogopslag zien of de hele klas de instructie
heeft begrepen. In plaats van één leerling voor de klas te roepen of een beurt te
geven, stel je als leerkracht de vraag aan de klas als geheel en noteren alle
leerlingen hun antwoord op hun wisbordje dat ze daarna omhoog houden.
De betrokkenheid wordt verhoogd en alle leerlingen nemen actief deel aan de les.
Er worden geen vingers opgestoken. Er is voortdurend afwisseling tussen de
leerkracht die instructie geeft en de leerlingen die nadenken en antwoorden. Het
biedt de mogelijkheid om feedback te geven en te monitoren welke mate van
begrip er is bij individuele leerlingen en de klas als geheel.
Op basis hiervan maakt de leerkracht keuzes: verder gaan naar de fase van
zelfstandige verwerking of langer doorgaan met instructie en begeleide
inoefening. De kinderen vinden het erg leuk om met het wisbordje te werken.

Kinderboekenweek 2018 ‘Kom erbij!’
De kinderboekenweek 2018 werd op het
plein geopend door Thijs en Peer.
Kinderen van De Kinderhof, de Windroos
en SKA konden buiten genieten van een
muzikale voorstelling.
Peet onze leesconsulent heeft in de
groepen 4 t/m 8 nieuwe boeken voor
onze bibliotheek gepromoot. De kinderen
hebben veel leuke boekentips gekregen.
In alle groepen werken we deze weken
rondom het thema Vriendschap.
Jort en Jolijn van Kunst Centraal hebben
een grappige act rondom vriendschap
opgevoerd in het Binnenhof voor jong en
oud. Het was een groot succes.
Vriendschapsbandjes gemaakt door groep 5

Kinderboekenmarkt
Wegens groot succes is er vrijdag 19 oktober
a.s. een kinderboekenmarkt op De Kinderhof.
De kinderen mogen ’s ochtends maximaal 10
boeken meenemen om te verkopen. De
maximum verkoopprijs is € 0,50.
De kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen alleen
onder begeleiding van hun ouders de
boekenbeurs bezoeken. Als er geen ouder
aanwezig is, blijft de leerling in de klas bij de
juf. Dit om zoekgeraakte en dwalende kinderen
te voorkomen. Om 13.55 uur gaan alle
kinderen terug naar de groep om de dag af te
sluiten.
De boekenmarkt begint om 13.15 uur en is om 13.55 afgelopen.
Het is handig als de kinderen deze dag wat kleingeld bij zich hebben.
Tot ziens op de Kinderboekenmarkt!

Vertrouwenspersoon
In het stukje van Marjon Lavrijssen in Hofbode 2 is bij de opmaak een (spel)fout
geslopen. Hierbij het stukje zoals Marjon dit heeft aangeleverd.
Mijn naam is Marjon Lavrijssen, leerkracht van groep 5. Ik ben
vertrouwenspersoon voor de kinderen van de Kinderhof. Als kinderen met een
probleem zitten waarmee ze niet bij iemand anders terecht kunnen, dan mogen
ze naar mij toe komen. Er is ook een brievenbus waar de kinderen als ze echt
niet meer weten wat ze met een probleem moeten doen, een briefje in kunnen
stoppen voor hulp. Dit gaat alleen over dingen die echt niet zelf met de ouders,
familie, juf of vrienden en vriendinnen besproken kan worden. Ik ben in de
groepen 3 t/m 8 geweest om mijzelf voor te stellen en te vertellen wat ze kunnen
doen als ze met mij willen praten.

Woordspin nieuwe directeur

Oudervereniging van De Kinderhof
Wist u dat: …?
…iedere ouder die een kind op KBS De Kinderhof heeft, automatisch lid is
van de oudervereniging?
…er uit deze grote groep een enthousiast groepje is
ontstaan die we de oudercommissie noemen?
…de oudercommissie, school ondersteunt in het
organiseren van verschillende activiteiten?
…sinterklaas, Kerstmis, carnaval en het paasontbijt
enkele voorbeelden hiervan zijn?
…de avond4daagse geheel verzorgt wordt door de
oudercommissie?
…wij de school deze activiteiten zowel financieel als organisatorisch
ondersteunen?
…KBS De Kinderhof dit schooljaar al weer 40 jaar bestaat?
…wij met u samen er een extra leuk jaar van willen maken voor de
kinderen?
…dat wij uw bijdrage op verschillende manieren goed kunnen gebruiken?
…deze activiteiten mede mogelijk gemaakt worden door de jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage?
…naast een financiële bijdrage, u ons ook anders kan helpen?
…wij op zoek zijn naar mede-enthousiastelingen die kunnen helpen in het
bedenken en organiseren van de verschillende activiteiten?
…de oudercommissie gemiddeld 5x per jaar een avond samen zit, om deze
activiteiten verder uit te werken en te evalueren?
…wij graag met u in contact komen als u ons kunt helpen komend jaar?
…ook alle feestelijke ideeën van harte welkom zijn?
…u ons kunt bereiken via, ovkinderhof@gmail.com?

De oudercommissie bestaat uit:
Voorzitter:
Jan Carel Nieuwland, vader van Lucas (groep 4) en Jasper (groep 7)
Secretaris:
Bobby Vonk, vader van Shanna (groep 6/7)
Penningmeesters:
Esther van ’t Loo - van der Molen, moeder van Thijs (groep 8)
Bertina Scholten, moeder van Amber (groep 4)
Leden:
● Linda Admiraal,moeder van Keffin (groep 1/2 C) & Jimmy (groep 3A)
● Marleen Schaafsma, moeder van Abel (groep 5) en Noah (groep 8)
● Rabia Erdogan, moeder van Insirah (groep 6/7)
● Wytze Kamminga, vader van Maren (groep 5) en Jinthe (groep 2)
● ….ook uw naam kan hier komen te staan!
Heeft u vragen over de ouderbijdrage en/of activiteiten op en in school, neemt u
dan gerust contact op. Bereikbaar onder: ovkinderhof@gmail.com
Ook als u een actieve bijdrage wilt leveren binnen de oudercommissie, bent u van
harte welkom.

Koffieochtend vrijdag 19 oktober: Ontmoeten directie en ALV
Kom op vrijdag 19 oktober kennis maken met de directie en de oudercommissie.
Hoor alles en praat mee over de feestelijke plannen voor het komend jubileum
schooljaar. We praten je ook bij over wat we allemaal met jouw ouderbijdrage
doen.
8.30 uur inloop Binnenhof
8.45 uur aanvang ALV
Oudervereniging
9.15 uur (ongeveer) afronding.
Tot de 19e!
Met vriendelijke groet,
De directie en de oudercommissie

Luizen controle - 7 november

Net als u willen we graag een luizenvrije school. We
zijn erg blij met een vaste groep ouders die een
aantal keren per jaar een luizencontrole houden in de
school.
Op woensdag 7 november staat er weer een
luizencontrole gepland. Wilt u rekening houden met
het kapsel van uw kind?

Studiedag maandag 29 oktober

Op de maandag na de herfstvakantie zijn alle kinderen van De Kinderhof nog vrij.
Het team werkt deze dag buiten de school. We gaan bezig met het profiel en de
kernwaarden van de school als start van het nieuwe schoolplan. In de volgende
Hofbode zullen we u hier meer over vertellen.

Nieuws vanuit de parochie: Samen Geloven
Als kinderen zo’n jaar of 4 zijn is het leuk om samen wat met de verhalen uit
onze traditie te gaan doen. Daarom is er in de parochie de Samen Gelovengroep
voor kinderen van 4 tot 6 jaar, en hun (groot)ouders. Elke maand komen we een
uurtje bij elkaar, met een mooi werkboek met verhalen, we zingen, we bidden, en
soms doen we een spel. Spelenderwijs worden de kinderen vertrouwd gemaakt
met de verhalen en gebruiken in onze kerk. Ouders, maar wellicht ook
grootouders, samen met de kinderen een uurtje bezig met het geloof. Om na de
herfstvakantie te kunnen starten, hopen we op nog een
paar extra aanmeldingen.
Doet u mee met uw (klein)kind? De kosten zijn €15
voor het werkboek.
1 x per maand op zondagmorgen, van 11.00 tot 12.00
op de Sint Martinuspastorie.
Voor aanmelding of meer informatie, mail naar Samen
Geloven olva.samengeloven@gmail.com
We hopen u te zien!
Klaartje Hadida en Edith Vos

De kinderboekenweek 2018 werd op het plein
geopend door Thijs en Peer.

Agenda
Vrijdag 19 oktober: 8.30 uur Koffieochtend & Algemene ledenvergadering
oudervereniging, ontmoeten MT
22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie
Maandag 29 oktober: Studiedag
Woensdag 7 november: Luizencontrole
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