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Beste ouders en/of verzorgers,
De eerste schoolweek na de herfstvakantie zit er weer op. We hopen dat de kinderen (en
misschien u ook wel
) hebben kunnen genieten van deze vrije dagen.
Voor de herfstvakantie, hebben wij als team onze studiedag gehad. Het was een productieve
dag waarbij het accent lag op het onderwijs in de klas. In de onderbouw is gekeken welke
domeinen van de leerlijnen al goed gaan en wat er verder opgepakt gaat worden. Tevens is
er een gedeelte van de middag gebruikt voor het creëren van nieuwe hoeken (zoals de
beweeghoek). In de midden-bovenbouw zijn we verder gegaan met het directe
instructiemodel (EDI) en het werken met leerlijnen in de klas. We hebben een verdieping
gemaakt door te kijken naar hoe we dit toepassen bij vakken als wereldoriëntatie.
Dit alles met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Voor u ligt de vierde Hofbode van dit schooljaar met verschillende
onderwerpen. Dit keer naast de bestaande onderwerpen ook
aandacht voor een stukje over de ventilatie van ons gebouw en
gevonden voorwerpen.

Ik wens 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: Emmy Heidekamp
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Ventilatie

Oudergesprekken

Afgelopen maand is ons gebouw door
SWECO getoetst op de ventilatie. De
Kinderhof is een gebouw uit 1976.
Gebouwen met een bouwjaar voor 2012
moeten voldoen aan het Bouwbesluit
bestaande bouw. Dit betekent een
ventilatievoud van 3,44
dm3/seconde/persoon. Uit de meting
komt naar voren dat het gebouw, op
enkele kantoorruimten na, voldoet aan
het vigerend Bouwbesluit. Voor de
kantoorruimten worden op korte termijn
aanvullende voorzieningen getroffen. De
gezondheidsrichtlijnen van GGD- en RIVM
en de Arborichtlijnen gaan verder dan het
Bouwbesluit. Het gebouw voldoet hier nog
niet aan. Voor nu hanteren we de
beheersmaatregel om de lokalen zo veel
als mogelijk te ventileren. Bijvoorbeeld
tijdens pauzes en voor, tussen en na
schooltijd. In koudere periode kan het
ventileren van de ruimten tochten koude
klachten opleveren. Dit kan voorkomen
worden door de capaciteit van de
verwarming op te hogen en het dragen
van dikkere kleding.

Op donderdag 19 november en dinsdag
24 november staan de oudergesprekken
gepland. We gaan dit op een andere
manier organiseren i.v.m. Corona.
De oudergesprekken vinden plaats via
Teams. Elke leerkracht maakt zelf een
planning. Deze planning kunt u zien in
Social Schools. De oudergesprekken
worden gepland tussen maandag
16 november en vrijdag 27 november.
U kunt vanaf maandag 9 november
inschrijven op de oudergesprekken. U
kunt inschrijven tot en met donderdag 12
november.

Ateliers
Vanwege alle nieuwe Corona maatregelen
is besloten om vanaf januari 2021 te gaan
starten met de ateliers. Hopelijk is de
situatie rondom Corona dan beter.
De ateliers van
de kleuters
gaan wel van
start vanaf
woensdag 4
november.

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer heel wat sleutels gevonden.
Mist uw zoon/dochter er eentje? Dan is
het de moeite waard even te kijken bij de
gevonden voorwerpen.
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ICT

Naschoolse activiteit

Om in de huidige maatschappij te kunnen
deelnemen wordt van iedereen verwacht
dat zij ICT-vaardig zijn. ICT is niet meer
weg te denken in de huidige samenleving
en zal in de toekomst alleen nog maar
verder ontwikkeld worden. Het aanleren
van ICT-vaardigheden begint op de
basisschool al.

Meer bewegen? Kom naar ons!!

Op de Kinderhof hebben we in de
afgelopen jaren intern stappen gezet om
dit mogelijk te maken.
Zo hebben we sinds dit schooljaar tablets
bij de kleuters. Hier kunnen zij gerichte
educatieve leerspellen spelen onder de
begeleiding van de leerkracht, maar ook
zelfstandig.
Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn
laptops aangeschaft waar de leerlingen op
kunnen werken. De leerlingen kunnen
extra oefenen van de aangeboden
leerstof, maar zij leren ook gebruik maken
van Office-programma’s (Word, Excel,
PowerPoint, etc.).
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WKW Sportclub (Liendert/Rustenburg)
Gratis!!!
Waar: Zonneparel –
Wiekslag 102 in Amersfoort
Wanneer: Eerste speelactiviteit is 03/11.
Eindevenement: in januari 2021
Iedere dinsdag (niet in de vakantie)
Wie: groep 3 t/m 7
Tijd: tussen 14.30 uur en 14.45 uur wordt
er gestart
Wij hebben er heel veel zin in!!
Wij gaan de volgende spelactiviteiten
doen:
1. Jachtseizoen
2. Voetbal / Volleybal
3. Trefbaltoernooi
4. Grote wisselspel
5. Levend stratego
6. Politie en boefje
7. Eigen oude t-shirts oppimpen
8. Poffertjes bakken / vrij spelen
Eindevenement: Verrassing!!!
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Ridders en Kastelen in Groep 3
Voor de herfstvakantie hebben wij
gewerkt, gepraat en geknutseld over
Ridders en Kastelen. Dit thema was
gekoppeld aan het Kinderboekenweek. Er
stond een kasteel op het leerplein. Waar
de kinderen konden spelen als Ridders en
Jonkvrouwen. Er vonden heel veel
gevechten plaats op de binnenplaats door
de ridders, met hun zwaarden en Schilden.
Wat hadden ze een plezier. De afgelopen
weken hebben de kinderen al heel veel
geleerd. Ze kennen al heel veel letters, en
kunnen al zelfs korte zinnen lezen. Ook
kunnen we al sommetjes t/m 5 optellen
en aftrekken. Knap hé!! Deze week
hebben de kinderen voor het eerst
meegedaan aan schrijfdans. Dansen, telen taalspelletjes op muziek, gegeven door
juf Joelle. Erg leuk, volgende week doen
we weer mee!
Groetjes van Groep 3
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Kwink Groep 6/7
De afgelopen weken zijn we in de klas
bezig geweest met het creëren van een
veilige en leuke groep. Dit doen we door
leuke spelletjes te doen en door duidelijke
afspraken te maken. In de foto hieronder
kunt u onze klassenafspraken lezen.
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Abel
Ik vind het een veilige klas omdat iedereen
goed in helpen is. Mijn leukste vak is gym
omdat het sportief is. Ik heb zin in natuur
omdat ik dat een van me leukste vakken
is. Het gaat goed met de regel: ik steek
mijn vinger op als ik iets wil vragen of
zeggen
Maren
Ik vind het leuk in de klas want de juf (juf
Sanne-marije) is altijd lief, leuk, grappig en
aardig. Ik heb daarom altijd zin in Engels
omdat de juf dat zo leuk doet. Ik vind ook
dat de juf veel tijd maakt voor leuke
dingen. Ik vind daar leuk omdat ik het
gewoon leuk vind om te doen en te leren.
Noam
Ik vind het een fijne klas. Ik voel mij fijn.
Het is perfect in de klas omdat het lekker
rustig is en we kunnen grapjes maken.
Mijn leukste vak is natuur en techniek
omdat ik van natuur houd en van
experimenteren. De afspraken 2 en 5 gaan
heel goed en aan 1 4 3 moet ik werken.

Ook willen een aantal kinderen graag
vertellen hoe het in de klas is:
Amber
Ik ben Amber. Ik vind het leuk in de klas
omdat de juf aardig is en soms doen we
een spelletje en we ons zelf mogen zijn.
Het leukste vak op school vind ik rekenen
omdat ik het leuk vind en ik bijna alles
snap bij rekenen. Ik heb ook veel zin in
carnaval. In de klas gaat het rekenen goed
en het zelfstandig werken.

Gjulia
Ik ben Gjulia. Ik zit in groep 6/7. Ik vind het
leuk in de klas omdat er gezellige kinderen
zijn en natuurlijk ook een hele liefe juf.
Het leukste vak vind ik rekenen en
spelling. Want met rekenen moet je
uitrekenen en met spelling schrijven. Ik
heb zin in dit schooljaar want we gaan
engels leren. Het gaat goed in de klas met
luisteren en werken. Daarvoor hebben we
regels gemaakt. Bijvoorbeeld stil werken.
Dit word daarom een heel leuk
schooljaar.
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De gedichtenwedstrijd
Vrijdag 16 oktober was het dan zover, de
finale van de voorleeswedstrijd. Per bouw
lazen de winnaars van de voorronde hun
gedicht voor. De kinderen hadden zelf een
gedicht uitgekozen en er werd mooi op
toon voorgelezen. Het was voor de jury
weer een moeilijke klus om de winnaar te
kiezen.
De winnaars van de voorleeswedstrijd zijn
uiteindelijk geworden: Omar uit groep 4,
Hyab uit groep 5 en Sanouk uit groep 7.
Alle finalisten kregen een boekenbon en
voor de winnaars was er een mooie beker.
We hebben weer genoten van het
enthousiasme van alle kinderen voor en
tijdens de voorleeswedstrijd.
De leeswerkgroep
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