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Terugblik Studiedag
Op maandag 29 oktober waren de leerlingen nog vrij. Het team had op deze dag
een studiedag en heeft gewerkt aan verdere professionalisering. Wat was het een
fijne en zinvolle dag. Zoals u wellicht weet zijn we bezig met een nieuw schoolplan
wat zal lopen van 2019 – 2022. Het schoolplan is een beleidsplan voor de komende
4 jaar waarin de missie en de visie en concrete doelen en ambities staan. We
hebben nagedacht over “De Kinderhof 2022”. Waar staan we voor? Hoe willen ons
en ons onderwijs verder ontwikkelen? Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt.
Gedurende het schooljaar zullen we u steeds informeren over dit proces.

Ondersteuning binnen de groepen en ondersteuning van leerkrachten
Op De Kinderhof willen we zo goed mogelijk inspelen op de onderwijsbehoefte van
kinderen. Daarom hebben we verschillende collega’s die werken in de
ondersteuning voor een groep.
Per 1 oktober werkt Louke Verkaik bij ons op school als onderwijsassistent in
voornamelijk de onderbouwgroepen. Jose Eijbergen, een vast gezicht bij ons op
school, werkt op maandag, dinsdag en donderdag in de ondersteuning van de
kleutergroepen en groep 8. Ook Marianne van de Vlasakker, Annelies Lablans en
Anke van der Kooij doen naast hun werk als groepsleerkracht ook ondersteuning
voor diverse groepen. Op deze manier willen we de leerlingen geven wat ze nodig
hebben.
U weet ongetwijfeld dat de werkdruk binnen het basisonderwijs hoog is. Dit is
onder andere de reden waarom wij vorig schooljaar gestaakt hebben. Vanuit de
overheid zijn er zogenaamde “werkdrukgelden” beschikbaar gesteld om dit
enigszins tegen te gaan. Hier hebben wij onze onderwijsassistent voor aan kunnen
stellen en twee vaste leerkrachten, Annelies Roest en Roxanne van Anholt, die
collega’s voor de groep vervangen zodat zij andere werkzaamheden buiten de klas
kunnen doen voor hun leerlingen. U kunt hierbij denken aan het voorbereiden van
lessen of projecten, het nakijken van toetsen, het voeren van (kind)gesprekken of
bijvoorbeeld het maken van (observatie) verslagen of rapporten.
Naast de vaste groepsleerkracht(en) zijn er dus ook andere vaste teamleden die op
bepaalde momenten betrokken zijn bij uw kind. Dit alles om zo optimaal mogelijk
in te spelen op de onderwijs- en zorgbehoefte van uw kind en kwalitatief goed
onderwijs te kunnen bieden.

Help! De juf / meester is ziek
De herfst is begonnen. Het wordt
weer vroeger donker en daardoor
lijken de dagen korter. Dit is ook de
tijd van het jaar waarin mensen
vaker ziek zijn. Verkoudheden en
griep komen veel vaker voor dan in
de zomerperiode.
Het komt voor u zeker niet als een
verrassing dat wij u moeten laten
weten dat het heel erg lastig is om
leerkrachten en invalleerkrachten te
vinden.
Het is een probleem dat zich op alle
basisscholen van de KPOA voordoet.
Daarom wordt door ons bestuur op verschillende manieren geprobeerd om
leerkrachten aan te trekken, vast te houden en op te leiden. Echter, alle ingezette
acties zijn momenteel nog niet voldoende om alle invalproblematiek op te vangen,
laat staan dat er voldaan kan worden aan de vraag bij piekperiodes.
Wij merken dagelijks in de praktijk dat het heel erg lastig is om leerkrachten te
vinden die kunnen invallen. De invalpool waarmee wij werken is vaak leeg en veel
flexibele leerkrachten worden vast ingezet. Dat betekent dat er steeds minder
opties overblijven hoe wij de afwezigheid van een leerkracht kunnen opvangen.
Intern schuiven is één van deze opties, maar daar zit ook een grens aan. Daarom
zijn wij in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt om leerlingen naar huis te sturen.
Wanneer wij een groep of groepen leerlingen naar huis moeten sturen, zullen wij u
daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Het kan voorkomen dat u het
bericht ’s ochtends vroeg krijgt.

Het naar huis sturen zal zo kort mogelijk zijn en zal rouleren zodat de “pijn” over
meerdere groepen verdeeld gaat worden. Het kan dus voorkomen dat de
leerkracht van uw kind gezond en wel op school is, maar gevraagd wordt in te
vallen in een groep die al naar huis is gestuurd. Dit vanuit een vorm van
gezamenlijke verantwoordelijkheid en gemeenschapsgevoel.
Wanneer u als ouder over een onderwijsbevoegdheid beschikt en bereid bent om af
en toe in te vallen als leerkracht, horen wij dat graag! Ook zijn ideeën van harte
welkom (kinderhof@kpoa.nl).

Samenvatting algemene ledenvergadering
oudervereniging 2018 - 2019

Op vrijdag 19 oktober was de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.
De directie en de oudercommissie (OC)
waren blij verrast met het grote aantal
aanwezige ouders. Deze opkomst geeft
een positief signaal over betrokkenheid
van de ouders. Omdat niet iedereen
aanwezig was of kon zijn hieronder een
korte samenvatting:
Er werd gestart met een voorstelronde
van de directie. Ronald Post, interim
directeur, blijft tot 1 februari 2019. Samen met Willemijn Rozenberg (adjunct
directeur) vormt hij momenteel de directie. De procedure voor het aanstellen van
een nieuwe directeur is inmiddels gestart.
Ook de OC heeft zich voorgesteld. Op dit moment bestaat deze uit Jan-Carel
(voorzitter), Bobby (secretaris) en leden Esther, Marleen, Linda, René, Bertina,
Rabia, Wytze en Jasmijn. Dit jaar zal er geleidelijk een overgang zijn van het
penningmeesterschap.
Esther draagt na meerdere jaren inzet, het stokje over aan René.

Esther, via deze weg willen we je graag hartelijk bedanken voor al je tijd
en inzet!

De begroting voor dit schooljaar is gepresenteerd. Hieronder ziet u een overzicht
wat er allemaal gedaan wordt voor de kinderen van De Kinderhof van de
ouderbijdrage die de ouders betalen.
Van deze onmisbare bijdrage wordt 100% besteed aan de verschillende activiteiten
die we voor de kinderen organiseren in en om school.

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op €55,50 (hetzelfde als vorig jaar).
Momenteel heeft 66% van de ouders een automatische incasso afgegeven. Om nog
meer en leukere activiteiten te kunnen organiseren zou het erg fijn zijn als meer
mensen de bijdrage zouden betalen.
Mocht u nog geen toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso, of
twijfelen hierover. Neemt u dan alstublieft contact op via
ovkinderhof@gmail.com.  Er is besloten dat de directie en de oudercommissie
zich gaan inzetten om ook van alle ouders/verzorgers een bijdrage te krijgen.
Elk jaar moet er een kascontrole gedaan worden. In het kader van de
transparantie is er zoals elk jaar een onafhankelijke kascommissie samengesteld
om de financiën van het afgelopen jaar te controleren. Dit betekent dat twee
ouders die niet in de OC zitten zullen kijken of alle inkomsten en uitgaven terug te
vinden zijn in de administratie.
Ook is tijd besteed aan het 40 jarige jubileum van KBS De Kinderhof. Om het
een feestelijk jaar te maken zullen er dit jaar meerdere activiteiten worden
ondernomen om zowel school als meerdere goede doelen te ondersteunen. Er zijn
verschillende enthousiaste ideeën geopperd. Uiteraard zijn andere ideeën nog
steeds van harte welkom. Als je een leuk idee hebt, mail ons dan op
ovkinderhof@gmail.com.
Koninklijk bezoek aan Amersfoort. Misschien heeft u het al gehoord, in 2019
komt de koninklijke familie naar Amersfoort op Koningsdag. Er is een actiegroep
samengesteld om ideeën te verzamelen en om te kijken of De Kinderhof een
bijdrage kan leveren aan dit nationale feest bij ons in Amersfoort. Als er meer
bekend is zullen we u daar natuurlijk tijdig over informeren.
Mocht je, naar aanleiding van dit bericht (of om welke reden dan ook) vragen,
ideeën of opmerkingen hebben, mail ons dan op ovkinderhof@gmail.com.
Namens de oudercommissie Jan-Carel, Voorzitter

Herfstwandeling groep 1/2c
De blaadjes vallen van de bomen en het wordt steeds kouder. De herfst is
begonnen! Hoog tijd voor een lekkere frisse en leerzame herfstwandeling met de
kleuters. Afgelopen woensdag zijn we met de
kinderen van groep 1/2C en een aantal enthousiaste
ouders een herfst speurtocht gaan doen in het
Waterwingebied.
Veel kinderen kennen het gebied al, maar misschien
nog niet op deze manier. Er is veel te ontdekken. We
hebben uiteraard veel verschillende bladeren, eikels
en beukennootjes gezocht, paddenstoelen en
molshopen gezien, nagedacht over wie de besjes aan
de bomen eten, de
knotwilgen geteld en mos op
de boomstammen ontdekt.
De kinderen waren erg
enthousiast en vonden het
geweldig. Wat knap van de
nieuwe kinderen dat ze de hele wandeling goed hebben
meegelopen! In de klas hebben we al onze vondsten nog
eens goed bekeken. In de herfsthoek en de herfsttafel
mogen kinderen met de herfstspullen spelen. De kinderen
mogen ook herfstvondsten of bosdieren van thuis mee
nemen als ze dat willen (en mogen) zodat daar in de
hoeken mee gespeeld kan worden.
Het was een leuke start van het herfstthema waar we de komende weken mee aan
de slag zijn.

Bijlagen
Week van de Vaktherapie 1
Week van de Vaktherapie 2
Sint Maarten
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