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Beste ouders en/of verzorgers,
De herfstvakantie staat voor de deur. De leerlingen van De Kinderhof hebben
vanaf morgen (donderdag 20 oktober) al vakantie i.v.m. twee studiedagen. Het
team van de Kinderhof heeft een studie tweedaagse over de visie en
schoolontwikkeling.
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de Kinderboekenweek.
Het thema was dit schooljaar Gi-Ga-Groen. In alle groepen is er op verschillende
manieren aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Op vrijdag 14 oktober
was er voor alle groepen een leuke voorstelling met als titel: “De
toverballengenerator”. De leerlingen waren heel enthousiast over de
voorstelling. Vandaag (woensdag 19 oktober) is de Kinderboekenweek feestelijk
afgesloten met een boekenmarkt. Dit was weer een groot succes!
Op vrijdag 14 oktober was er ook de algemene ledenvergadering van onze
oudervereniging. De opkomst was groot. Ongeveer 25 ouders waren aanwezig.
De oudervereniging heeft het een en ander verteld over de activiteiten en over
de uitgaven van de ouderbijdrage. De schoolleiding heeft toegelicht wat de
speerpunten zijn voor dit schooljaar. Het was fijn om weer veel ouders te
ontmoeten in de school. Dit schooljaar worden er nog een aantal koffieochtenden georganiseerd.
Het team van De Kinderhof wenst u en uw kind(eren) een hele fijne en
ontspannen vakantie! Tot maandag 31 oktober!
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
20 en 21 oktober
24 t/m 28 oktober
3 november
8 november
21 november

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Herfstvakantie
Ouderavond groep 8
Nationaal Schoolontbijt
Ouderbijeenkomst

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Voortgangsgesprekken
Vanaf maandag 21 november t/m vrijdag
2 december zijn er voortgangsgesprekken
op school. De leerkracht vertelt kort hoe zij
aankijkt tegen de ontwikkeling van uw
zoon/dochter de eerste periode op school.
U kunt ter voorbereiding van het gesprek
alvast nadenken wat u kort wilt bespreken
met de leerkracht over of met uw kind. U
kunt denken aan: wat er al heel goed gaat
op school, waar hij/zij de komende periode
aan gaat werken, waar u trots en tevreden
over bent etc.
Elke leerkracht maakt zelf een planning.
Deze planning kunt u zien in Social Schools.
U kunt zich vanaf maandag 7 november
9:00u t/m donderdag 10 november via
Social Schools inschrijven voor een gesprek
met de leerkracht(en) van uw kind. Het
gesprek zal max. 10 minuten duren. U kunt
naar eigen behoefte ook uw kind naar het
gesprek meenemen.

Ouderbijeenkomst 21
november: ‘Eettips, deel jij ze
ook?’
Vanuit
de
gemeente
Amersfoort
organiseert Fittekids in
samenwerking
met B -Slim dit schooljaar ouderbijeenkomsten
op
scholen
en
kinderopvang. Zij gaan graag met ouders in
gesprek over de LunchPocket, gezonde
lunchproducten, water drinken en
mondverzorging.
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Voor de zomervakantie hebben alle
peuters en kleuters binnen de regio
Amersfoort al de LunchPocket ontvangen.
De LunchPocket is een boekje met gezonde
lunchrecepten en (voorlees)verhaaltjes
van Snoetje en Sproet. Daarnaast is er ook
aandacht voor water drinken en
mondverzorging.
De LunchPocket maakt dat ouders hun
kinderen kunnen betrekken bij het maken
van de lunch. Een gezonde lunchtrommel is
niet alleen van belang om goed te kunnen
groeien, maar een gezonde maaltijd zorgt
ook nog eens voor een goed humeur en
werkt stress verlagend, ook bij kinderen.
Fittekids geeft bij ons op het kindcentrum
maandag 21 november van 08:30-09:30u
in de bso-keuken de bijeenkomst over ‘Eet
tips, deel jij ze ook?’. Heb je vragen over
voeding? Hoe houd je het gezellig aan
tafel? Of ben je nieuwsgierig naar het
proeven van een bieten wrap? Kom dan
zeker naar de bijeenkomst!
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Op sloffen
Na het buitenspelen hebben kinderen vaak
zand en modder aan hun schoenen.
Natuurlijk worden de voeten netjes
geveegd en is er een mat in de hal van de
school. Maar met 260 kindervoeten komt
er altijd zand en aarde het schoolgebouw
binnen. Dat is geen verrassing. Van tevoren
wisten
we
dat
dat
bij
een natuurspeelplaats ‘hoort’. We hebben
ook gezegd dat we met elkaar afspraken
maken over hoe we het vuil in school zo
veel mogelijk kunnen tegengaan zodra de
natuurspeelplaats er is. Dan kunnen we in
de praktijk zien wat het beste werkt.
Daarom gaan we starten bij de groepen
1/2.
In de onderbouw werken kinderen vaak op
kleedjes of in de hoeken op de grond. Ze
spelen vaak in de zandbak, bij de
waterpomp en klimmen wat af. Er komt
dus veel zand de klas in.
Na de herfstvakantie willen we graag dat
de kleuters in de klas sloffen of makkelijke
binnenschoenen dragen. Dit geeft voor
meer grip, dus liever iets aan de voeten dan
alleen sokken. We hopen op minder zand
in de groepen 1/2 en schonere vloeren.
Volgens experts zorgt het uittrekken van de
schoenen er zelfs voor dat kinderen zich
ontspannen en zich ’thuis’ voelen.
De kleuters trekken ’s morgens op school
hun schoenen uit, zetten deze netjes onder
de kapstok en doen hun sloffen aan in de
klas. De leerkracht heeft een bak
waar deze in worden bewaard.
Zorg er ook voor dat de naam van het kind
duidelijk zichtbaar is op de sloffen
(bijvoorbeeld met een label aan de
binnenkant of met stift aan de binnen- of
onderkant) en makkelijke schoenen!

We zullen na de herfstvakantie merken of
het ook nodig is om bij de rest van de
school afspraken te maken. Tot die tijd
lopen wij in ieder geval het vuur uit onze
sloffen om de natuurspeelplaats af te
maken. En de kinderen van groep 1/2
dragen hun sloffen terwijl zij zich uitsloven
in de klas
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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Ateliers
De ateliers voor de groepen 4 t/m 8 zijn
gestart!
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linda Veldman, al bijna 20
jaar woon ik met mijn gezin, man en 2
kinderen, in Amersfoort.
Sinds 1 juni 2022 ben ik aan de slag gegaan
als ABC-coördinator in Rustenburg: een
mooie kans om samen met de scholen,
kinderopvang en jeugd de verbinding te
zoeken.
Wat worden er al veel leuke naschoolse
activiteiten georganiseerd, zoals Spaans,
schaken, atelier en de educatietuin. En dan
ook nog de verandering van het
schoolplein, waar ze nu met de laatste fase
zijn gestart.
“Rustenburg ontmoet” was op de laatste
vrijdag van de vakantie, het was een
gezellige middag, waar ik al wat ouders heb
kunnen ontmoeten.
Ik kijk ernaar uit om te zien en horen welke
mooie nieuwe ideeën er zijn, welke kansen
zich voordoen, en het is leuk om samen
plannen uit te werken.
Dus heb je leuke ideeën voor de kinderen,
of iets voor op het ontmoetingsplein of wil
je iets anders met mij delen? Laat het dan
gerust weten.
Linda Veldman
linda.veldman@abc-amersfoort.nl
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Nationaal schoolontbijt
8 november
In
de
ontbijtweek
van
het
Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen
in heel Nederland samen aan tafel voor een
gezond ontbijt en een leuke les over de
beste start van de dag. Zo leren kinderen
op een feestelijke manier hoe belangrijk
het is om elke dag gezond te ontbijten. De
Kinderhof doet ook mee van peuters t/m
groep 8.
Wij ontbijten dinsdag 8 november om
08:30u
met
alle
kinderen op school. In
de ontbijtpakketten
zit voldoende variatie,
zodat kinderen met
bijvoorbeeld
een
lactose-intolerantie of
notenallergie
een
keuze kunnen maken uit verschillende
soorten broodbeleg en drank. Voor
kinderen met een glutenintolerantie is er
glutenvrij brood.
Willen jullie maandag 7 november aan de
kind(eren) de 4 B’s meegeven? De 4 B’s
bestaan uit bord, beker, bestek en bakje.
Klik hier voor verdere ouderinformatie
over het schoolontbijt.
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Groep 8 werkt mee aan het
nieuwe schoolplein
Afgelopen week hebben we met de
kinderen uit groep 8 meegewerkt aan het
vergroenen van het schoolplein.
We hebben op het schoolplein gewerkt en
daar allerlei leuke dingen gedaan. Stenen
eruit halen, versjouwen en aarde op de
goede plek leggen. In groepjes van 3 gingen
we elk half uur meehelpen. Zo konden we
meer doen dan alleen maar kijken. Zo
komen we erachter hoe het schoolplein
eruit komt te zien en dat je daar best hard
voor moet werken. Per groepje hebben we
wel 1.200kg aan stenen eruit gehaald. Dus
met de hele klas wel 12.000kg aan stenen.
De werkmannen waren erg blij met onze
hulp. Wij vinden het nieuwe schoolplein
erg mooi geworden.
Joris
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De Hofbode groep 5
Les bedreigde diersoorten
Wij hebben een les gehad over
bedreigde diersoorten, zoals: de
ijsbeer, haai, zeeschildpad, walvis,
tijger en de panda. Eerst hebben we
een filmpje gekeken over bedreigde
diersoorten. We moesten daarna
een poster maken over de dieren in
tweetallen. Hierop schreven we
waarom ze bedreigd worden en
waarom we in actie moeten komen.
We doen dit voor de aarde en
onszelf.
We
moesten
ook
presenteren over het dier en de
poster. Iedereen deed zijn best en
het was leuk. We hebben veel
geleerd, getekend en naar elkaars
presentaties geluisterd.
Randy en Jamie
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