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Beste ouders en/of verzorgers,  

Hopelijk heeft u met uw kind(eren) een fijne en ontspannen herfstvakantie gehad. Het team 
van De Kinderhof is weer goed gestart na de vakantie.  
 
Vandaag hebben de leerlingen afscheid genomen van meester Freek, onze conciërge. Meester 
Freek gaat met pensioen. Hij heeft 11 jaar met heel veel plezier op De Kinderhof gewerkt. 
Vanochtend hebben alle groepen opgetreden in het Binnenhof. Vanmiddag hebben ouders en 
andere genodigden afscheid genomen van Freek. Het team van De Kinderhof wil Freek 
bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Hij heeft heel veel betekend voor 
leerlingen, ouders en het team. Ook was Freek coördinator van de ABC-activiteiten. Hij heeft 
veel naschoolse activiteiten georganiseerd. Hierdoor hebben de leerlingen van onze school 
veel extra activiteiten kunnen doen na schooltijd. Wij wensen Freek samen met zijn gezin heel 
veel gezondheid en geluk voor in de toekomst! 
 
Gelukkig kunnen wij u melden dat we voor De Kinderhof een nieuwe conciërge hebben 
gevonden. Erwin Snijders wordt onze nieuwe collega. Verderop in deze Hofbode stelt Erwin 
zich voor. Op dit moment werkt Erwin nu nog op een andere school binnen de KPOA. In 
overleg wordt vastgesteld wanneer Erwin de overstap gaat maken naar De Kinderhof. U wordt 
daar later over geïnformeerd.  
 
Vanmorgen heeft ook de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging 
plaatsgevonden in de Educatietuin. Er waren ongeveer 20 ouders aanwezig. De 
oudervereniging heeft de begroting toegelicht en de ouderbijdrage is opnieuw vastgesteld.  
Ook is er ouderhulp gevraagd bij het organiseren van activiteiten.  
Daarna heeft het managementteam het een en ander verteld over de schoolontwikkeling en 
de ouderbetrokkenheid. Als het mogelijk is (i.v.m. Corona) willen we weer koffie ochtenden 
en thema bijeenkomsten organiseren voor ouders. U wordt daar later uitgebreider over 
geïnformeerd. 
 
Voor u ligt weer een Hofbode met veel informatie. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
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  
5/11  Nationaal schoolontbijt 
10/11  Studiedag 
10/11   Boomplantdag 
11/11  Sint Maarten 
15/11 t/m 26/11 Oudergesprekken       
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Voortgangsgesprekken 
Vanaf maandag 15 november t/m vrijdag 
26 november zijn er weer fysieke 
voortgangsgesprekken op school. Tijdens 
de startgesprekken hebben we aan u 
gevraagd of uw zoon/dochter mee mocht 
naar het gesprek om het schooljaar 
gezamenlijk goed te starten. Voor de 
aankomende voortgangsgesprekken 
mogen de kinderen weer mee, maar het is 
niet 'verplicht'. We zijn dit schooljaar bezig 
met een pilot omtrent onze 
gesprekscyclus, dus we horen ook graag uw 
mening. 

 
Elke leerkracht maakt zelf een planning. 
Deze planning kunt u zien in Social 
Schools.   
 
U kunt zich vanaf maandag 8 november 
9:00u t/m donderdag 11 november via 
Social Schools inschrijven voor een gesprek 
met de leerkracht(en) van uw kind. Het 
gesprek zal max. 10 minuten duren  
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. 
 
We hopen dat u aanwezig kunt zijn.  
 
Team De Kinderhof 

Even Voorstellen 
Ik ben Erwin Snijders, 
en ik ben 62 jaar. 
Getrouwd met Wilma 
en hebben 2 zoons Jelle 
(38), Niels (32) Ook 
hebben wij 3 
kleinkinderen, Brinn 
(6), Jess-Lyenn (4), 
Maas (3). 
 
Wij wonen 38 jaar met 
veel plezier in 
Leusden.Mijn hobby is 
voetbal. Ik heb zelf bij o.a  SC Amersfoort 
gevoetbald, ben trainer geweest bij 
verschillende clubs, en ben Teammanager 
geweest bij Sparta Nijkerk. 
 
Ik ga  afscheid nemen bij de Caeciliaschool 
waar ik 4 jaar met plezier werkzaam ben 
geweest, om bij de Kinderhof een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Maar blijf nog wel 
werkzaam bij ¨School op de Berg¨, waar ik 
nu al 11 jaar werk. 
 

Ik zie er naar uit om snel op de ¨Kinderhof¨ 
te kunnen beginnen.  Tot snel!! 

  
Groet Erwin Snijders 
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Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 5 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. 
Wij ontbijten vrijdag 5 november met alle 
kinderen op school. Wij willen jullie vragen 
om jullie kind(eren) de 4 B’s mee naar 
school te geven op donderdag 4 
november. De 4 B’s bestaan uit bord, 
beker, bestek en bakje. Onderaan de 
hofbode vindt u een uitgebreide ouderbrief 
over het nationaal schoolontbijt. 
 

De schoolvakken van Groep 5 
AARDRIJKSKUNDE  
We hebben geleerd dat we satellietogen 
kunnen maken. Als je de satellietogen 
kleiner knipt, word het zicht groter. Maar 
plak je er twee aan elkaar, word het zicht 
kleiner en zie je niet zoveel. We hebben 
ook geleerd als je met vogelvlucht-
perspectief kijkt, je niet alles ziet maar je 
ziet alles schuin. Een cartograaf maakt 
landkaarten en gebruikt daar ook een 
satelliet voor. Satellieten zweven door de 
ruimte, het heelal.  
 
REKENEN   
We hebben met rekenen optellen en 
aftrekken met honderdtallen tientallen en 
eenheden gedaan. Het was heel leerzaam. 
We hebben afgerond op centen en 
gerekend met geld.  
  
 

GYM  
We hebben met gym leuke dingen gedaan. 
We hebben gisteren leuke spellen 
gedaan. Namelijk: vrij spelen, badminton, 
diefje.  
   
SPELLING  
Spelling is hetzelfde als schrijven, alleen de 
juf verzint altijd leuke dingen tijdens 
spelling. We hebben laatst nog een 
sneeuwballendictee gedaan. Iedereen 
krijgt een papiertje. Het woord dat erop 
staat schrijf je op. Als je het woord 
opgeschreven hebt, maak je er een propje 
van. Dan gooi je hem door de klas. Je gaat 
opzoek (in de klas) naar een propje en dat 
woord schrijf je ook op en dan gooi je hem 
weer door de klas.  
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Kinderboekenweek Groep 7 
Op donderdag ochtend kwam Myrthe bij 
ons in de klas ze ging vertellen over haar 
beroep: verpleegster. Ze vertelde over van 
alles zoals wat voor spullen ze moet 
gebruiken en waarvoor ze die moet 
gebruiken, zoals kleding en een ding 
waarmee mensen hun behoefte mee 
moeten doen als ze niet kunnen opstaan en 
maskers. Ze vertelde ook welke diensten ze 
had zoals dagdienst, avonddienst en 
nachtdienst en wat ze daar dan deed.  
 
Ze vertelde ook welke afdelingen er zijn en 
waarvoor die er zijn. Ze vertelde ook over 
welke medicijnen er gebruikt werden en 
hoe je onder narcose kwam en nog veel 
meer! Ik wil ook verpleegster worden 
omdat ik wat je moet doen interessant 
vind. Ik hoop dat er vaker over wordt 
verteld.   Farah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De eerste woensdag van de 
Kinderboekenweek zijn groep 6,7en 8 bij 
de schrijver Marc ter horst op bezoek 
geweest. De schrijver heeft vertelt hoe het 
is om het is om schrijver te zijn. En hoelang 
het duurt voordat een boek uitkomt. En hij 
heeft voorgelezen uit viruswereld.  Ik vond 
het heel leuk en ik denk de anderen 
kinderen ook.            Joon 
 
 
Iedereen kent het wel de 
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar 
is beroepen, dus ouders van sommige 
kinderen komen langs.  
De bonus  vader van Thijs is DJ en daar ga 
ik het over hebben. Hij heeft ons laten 
zien hoe een DJ kast werkt. En hij heeft 
ons laten zien hoe je twee liedjes kan 
combineren. Ik zou misschien wel DJ zijn 
maar ik ben liever masur. Sven 
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