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Beste ouders en/of verzorgers,  
 
Afgelopen week zijn er een aantal activiteiten geweest i.v.m. de Kinderboekenweek. Het 
thema is dit keer: “Worden wat je wil”. Als het goed is, heeft u via Social Schools gehoord dat 
dit hele leuke en interessante activiteiten waren. 
 
Nog één week en dan is het herfstvakantie. De eerste periode van het schooljaar zit er dan 
alweer op. De weken zijn voorbij gevlogen. Het team van De Kinderhof wenst u alvast een fijne 
herfstvakantie.  

 
We merken helaas nog steeds dat het moeilijk is om een geschikte invaller te vinden als er een 
collega ziek is of om een andere reden afwezig is. We doen ons best om zoveel mogelijk het 

onderwijs in de verschillende groepen doorgang te laten vinden. 
Op vrijdag 29 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging plaats. U 
bent vanaf 8.30 uur welkom in het Binnenhof. Zie: ook aankondiging verderop in deze 

Hofbode. De schoolleiding zal u dan ook informatie geven over de schoolontwikkeling, 
ouderbetrokkenheid en de uitslag bespreken van de oudertevredenheidspeiling. Wij hopen 
dat er veel ouders bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn.  
 
Onze conciërge, Freek Labots werkt nog twee weken op De Kinderhof. Per 1 november 2021 
gaat hij met welverdiend pensioen. Op 29 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur kunt u afscheid 
komen nemen van Freek. De uitnodiging vindt u verderop in deze Hofbode.  
 
Op dit moment is het team van De Kinderhof op zoek naar een nieuwe conciërge. We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Er staat weer veel informatie in deze Hofbode. Wij wensen u veel leesplezier en een heel fijn 
weekend! 
 
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  
      13-10:  Studiedag / vrije dag groep 1 t/m 8 
18-10 t/m 22-10:  Herfstvakantie 
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Bedankt 
Namens het gehele team heel erg 

bedankt voor het heerlijke ontbijt en alle 

leuke attenties tijdens ‘de dag van de 

leerkracht’ 5 oktober! 

 
Vertrouwenspersonen 
Zoals jullie weten was Marjon afgelopen 
jaren vertrouwenspersoon op de 
Kinderhof. Vanaf dit jaar zal zij dit samen 
met Tamara doen. Binnenkort maken wij 
een ronde langs de groepen om ons voor te 
stellen en te vertellen wat onze taak is. Als 
kinderen met een probleem zitten 
waarmee ze niet bij iemand anders terecht 
kunnen, dan kunnen ze naar ons toe 
komen. Er is ook een brievenbus waar de 
kinderen (als ze echt niet meer weten wat 
ze met een probleem kunnen doen), een 
briefje in kunnen stoppen voor hulp. 
Tevens zijn wij de interne contactpersoon 
voor ouders. Wanneer u een probleem 
ervaart in de schoolsituatie en het niet 
mogelijk is dit met de leerkracht, intern 

begeleider of directie te bespreken, dan 
kunt u bij ons terecht.  
 
Marjon en Tamara  

Kindcentrum 
De Stichting voor Katholiek Primair 
Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) en Ska 
Kinderopvang slaan de handen ineen! 

 
De Kinderhof en Ska Domino slaan de 

handen ineen voor een nieuw 
Kindcentrum (KC).  
Op woensdag 5 september om 15:30 uur 

hebben bestuurders van beide partijen hun 
handtekening gezet en daarmee is een 
nieuw Kindcentrum een feit. 
 
Beide partijen zijn blij om te melden dat er 
nu één doorlopende ontwikkellijn is tussen 
de 2,5 en 12 jaar. De samenwerking biedt 

veel kansen voor versteviging van kwaliteit 
en continuïteit. Naast het onderwijs en de 
kinderopvang zijn ook andere partners 
actief die samenwerken in de zorgketen 
rondom het jonge kind. 
 
Voor meer informatie over onderwijs en 
kinderopvang kijk 
op www.kpoa.nl en www.ska.nl. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kpoa.nl/
http://www.ska.nl/
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Algemene Ledenvergadering 
 
De Oudervereniging van De Kinderhof 
nodigt u uit voor de: 

Algemene ledenvergadering 
 

Wanneer: vrijdag 29 oktober 2021 
Tijd:   08:30 uur  
Locatie:  het Binnenhof  
  (in De Kinderhof, via de hoofdingang) 

 
 
 

 
Een mooi moment om met elkaar als 
ouders weer elkaar te ontmoeten met een 

kopje koffie of thee! 
 
Tijdens de vergadering worden 
de financiële verantwoording 
van 2020, de begroting 2021 
toegelicht en vastgesteld.  
Ook blikken we vooruit op het komende 
jaar. We delen de jaarplanning,  welke 
activiteiten te verwachten zijn, dus je kunt 
je zelf gelijk opgeven om te helpen! 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
We zien jullie graag!  
Groet, De Oudervereniging 
 
Bertina, Demelza, Gerdien, Ida, Jan Carel, 
Jasmijn, Malin, René, Stephanie, Sylvia, 
Yvonne en Ellen 

Even voorstellen: 
Onze gymleerkrachten 
 

Mijn naam is Jeremy 
Lindenberg, ik ben 33 
jaar en ben 

woonachtig in 
Amersfoort. Dit 
schooljaar zal ik de 
gymlessen verzorgen 

van de groepen 3, 4 en 
5.  
 
Wat ik belangrijk vind 
is dat alle leerlingen plezier beleven aan 
bewegen en dat iedereen op zijn eigen 
niveau kan en mag presteren. Een kind 
moet zich vooral veilig voelen tijdens de 
les, zodat elke leerling zijn eigen talenten 
durft te ontdekken en te ontwikkelen. Hier 
zal ik zorg voor dragen.  
 
Ik blijf mezelf verbazen over hoe creatief 
kinderen kunnen zijn en zal daarom altijd 
open staan voor suggesties of nieuwe 
ideeën. Daarom geniet ik echt van de 
wisselwerking tussen docent en leerling, 
want net als de leerlingen, leer ook ik elke 
dag weer wat nieuws. Ik heb er in ieder 
geval enorm veel zin in!  
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Hallo! Mijn naam is Chaz en ik ben 
leerkracht bewegingsonderwijs.  
Op de woensdag en donderdag verzorg ik 
samen met Jeremy de gymlessen. Ik heb 
enorm veel zin om de kinderen niet alleen 
te laten bewegen op hun eigen niveau, 
maar ook hun plezier te laten beleven in 
het bewegen. De kinderen krijgen te 
maken met verschillende activiteiten, 
waardoor ze kennis maken met 
verschillende sporten in de vorm van 
spellen.  
 
In 2020 ben ik afgestudeerd aan de Calo in 
Zwolle. Oftewel HBO Lerarenopleiding 
Lichamelijke Opvoeding 1e graads. Dit is 

mijn tweede jaar als leerkracht 
bewegingsonderwijs bij de SRO en ook mijn 
tweede jaar dat ik lesgeef bij de Kinderhof. 
Ik heb enorm veel zin in en we gaan er 

mooie gymlessen van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dit zijn onze gymafspraken van groep 3-8: 
 
Gymkleding 

• Tijdens de gymlessen dragen de kinderen 
gymkleding. Om ongelukken te 
voorkomen en vanuit hygiënisch 
oogpunt moeten kinderen gymschoenen 
aan. 

 
Sieraden en veiligheid 

• Om de gymles zo veilig mogelijk te laten 
verlopen, worden er geen sieraden 
gedragen. Een armband of ring kan 
immers gemakkelijk ergens achter blijven 
haken met akelige gevolgen. Oorbellen 
(hangers en ringetjes) gaan altijd uit. 
Oorknopjes mogen blijven zitten. 

 
Blessure 

• Is een kind geblesseerd of kan het om 
een andere reden echt niet aan de 
gymles deelnemen, dan ontvangt de 
leerkracht graag een bericht van de 
ouders/verzorgers. Bij twijfel kan het 
kind altijd proberen mee te doen aan de 
gymles, want vaak is er altijd wel iets dat 
wel lukt! 
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Blink Lezen 
Het nieuwe lezen is lezen uit 
nieuwsgierigheid  
Dit schooljaar zijn we gestart met Blink 
Lezen voor groep 4 t/m 8. Een combinatie 
van begrijpend lezen (en luisteren en 

kijken), technisch lezen, vrij lezen en 
voorlezen.  
Blink Lezen is ontstaan vanuit de visie ‘Het 
nieuwe lezen’. Blink ontwikkelde Het 

nieuwe lezen samen met leraren, 
leerlingen, wetenschappers en experts. 
Bekende Nederlandse kinderboeken-
schrijvers ondersteunen het nieuwe lezen. 
Klik hier voor meer informatie over het 
nieuwe lezen. 
Blink lezen bestaat uit vijf thema’s per jaar 
van elk zes tot acht weken. De thema’s 
hebben een aantal vaste onderdelen:  
 

• De leesclub: alle kinderen lezen 
dagelijks zelfstandig op school. De 
eerste twee weken lezen ze in de 
groep hetzelfde boek: het 
leesclubboek. Dit boek sluit aan bij het 
thema. Als het uit is, mogen ze het 

boek mee naar huis nemen. De weken 
daarna kiezen de kinderen zelf boeken 
uit.  

 
• De leesclub: de leerkracht leest 

boeken voor passend bij het thema.  

 

• Minicolleges: aan een aantal lessen 
‘Wereldlezen’ zijn minicolleges 
gekoppeld: korte instructielessen over 
lezen. Daarin komen leesstrategieën 
aan bod. Denk aan: hoe vat je een tekst 
samen? Of: hoe check je de 
betrouwbaarheid van een bron? 

 

• Wereldlezen: In deze lessen lezen en 
leren kinderen meer over het thema. Ze 
krijgen een keer per week verschillende 

soorten teksten met opdrachten. 
Hierbij komt het technisch en 
begrijpend lezen aan bod. Bij elk thema 

hoort ook een filmles. Zo kunnen de 
kinderen met begrijpend kijken en 
luisteren hun kennis van de wereld en 
hun woordenschat uitbreiden. 

 
Bekijk hier het filmpje of de website voor 
verdere informatie. 
 
Omdat Blink Lezen een structurele 
verandering is in de aanpak van lezen, 
volgen we de aankomende twee jaar het 
ontwikkelprogramma van Blink met het 
team. Afgelopen woensdagmiddag hebben 
we een eerste start gemaakt.  

  

https://blink.nl/blink-lezen/over-blink-lezen/het-nieuwe-lezen/
https://blink.nl/blink-lezen/zo-werkt-blink-lezen/leesboeken/
https://blink.nl/blink-lezen/zo-werkt-blink-lezen/leesboeken/
https://youtu.be/kPPhJUKdSHE
https://blink.nl/blink-lezen/
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We zien jullie graag!  
Groet, De Oudervereniging 
 
Bertina, Demelza, Gerdien, Ida, Jan Carel, 
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Week tegen Pesten 
Maandag 27 september t/m vrijdag 1 
oktober was de landelijke Week tegen 
pesten.  Het motto was dit 
jaar  ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen 
zorg je voor een groepsklimaat waar 
iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich 
welkom voelt. Buitensluiten hoort daar 
niet bij!  

 
In de groepen zijn we bezig geweest met 
verschillende activiteiten. Zoals 

kringgesprekken aan de hand van de 
posters, de Kwinklessen, sommige klassen 
hebben het programma 'Mijn pestverhaal' 
gekeken of kletskaarten over pesten 

besproken. En aan het eind van de week 
heeft elke groep een mooi anti-pest 
kunstwerk gemaakt.  Een aantal van deze 
kunstwerken zijn op de volgende pagina te 
bewonderen.  
 
Maar het voorkomen en aanpakken van 
pesten vraagt natuurlijk het hele jaar 
aandacht! Dus dit blijft een terugkerend 
onderwerp in onze Kwinklessen. 
 
Bianca, José en Marjon 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weektegenpesten.com%2Fbuitensluiten-uitgesloten%2F&data=04%7C01%7CE.Heidekamp%40kpoa.nl%7Ce9dba4c5efa1459cf95308d98967aa0a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637691900584438002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CM4qheLEUTTmhe0HB7%2Bg8X0bCdFm%2F1BwvGyaXeyoNbc%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weektegenpesten.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2021%2F06%2FA3-Poster-WTP2021.jpg&data=04%7C01%7CE.Heidekamp%40kpoa.nl%7Ce9dba4c5efa1459cf95308d98967aa0a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637691900584438002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PDcXfap0g7VF6WUK0BL9hNsetPMmYRrxKrIHT2bs7do%3D&reserved=0
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Kwink Groep 4 
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Speelleergroep  

Inmiddels zijn we officieel een 
Kindcentrum, dit betekent nog meer 
samenwerking met school. 
We stemmen alle thema’s met elkaar af en 
volgen elkaar hierin. Zo ook nu met het 
thema Wonen. 
 
Tijdens het kring moment, de activiteiten 

die we aanbieden en het vrije spel hebben 
we alles ingekleed rondom het thema 
Wonen. 

We bouwen tenten met elkaar waar we 
gezellig boekjes kunnen lezen, we 
knutselen ons eigen huis, maar vooral; wat 
heeft een huis eigenlijk allemaal? Waar 

slaap je? Waar kook je? Heb je ook een wc? 
Heeft een huis ramen? En een dak? 

 
   

   
 
 
 

 
 
 
 
 

BSO 

Op de bso zitten we ook niet stil! 
We ontdekken onze eigen talenten en die 
van elkaar :) 
 
We voeren onze 
activiteiten uit die elke 
maand klaar staan via 
Doenkids, maar we 

spelen ook veel buiten. 
Binnen hebben we de 
boel een beetje 

omgegooid. We hebben 
nu meer hoeken en is er 
voor ieder wat wils. 
 

De knutsel hoek word goed gebruikt.  Maar 
ook onze nieuwe keuken is een succes! 

Tussen al deze gezellige moment door 
zorgen de oudste kinderen voor wat 
lekkers en bakken er op los! 
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