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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen woensdag waren alle kinderen vrij in
verband met onze studiedag. Het was een zeer
productieve dag waarbij we in de
midden/bovenbouw aan de slag zijn gegaan met
Zien! Zien! brengt het sociaal-emotioneel
functioneren van leerlingen in kaart. Op de afbeelding
hieronder ziet u welke onderdelen in beeld gebracht
worden.
Zien helpt bij het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkelingen en geeft het team goede
handvatten hiervoor.
Het onderbouwteam heeft zich tijdens de studiedag verdiept
in de theorie van spelbegeleiding en het verhogen van de
spelkwaliteit om de spel -en taalontwikkeling van onze
leerlingen te verhogen.
We hebben teruggeblikt op het spelend -en ontdekkend leren
binnen de kleutergroepen. En ook successen gevierd: de
betrokkenheid van leerlingen, het zelfstandig spelen en de
inzet van het themaplan om ons onderwijsaanbod te plannen.
En we hebben met elkaar gebrainstormd over het vernieuwen
van het rapport voor de groepen 1/2.
Het was een waardevolle studiedag!
De vijfde hofbode van dit schooljaar bevat naast de informatie
over de bestaande onderwerpen zoals groepsinformatie en
kwink, informatie over de oudervereniging, ABC en tafeltennis.
En natuurlijk komt aanstaande zaterdag de Sint weer in ons land. Hoe we dit schooljaar het
Sintfeest gaan organiseren, kunt u lezen in het stukje Sintviering.

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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Sintviering

Kwink in groep 5

Hij komt, hij komt!

Afgelopen weken hebben we het gehad
over keuzes maken en wat voor gevolgen
jouw keuzes hebben voor de groep. Een
paar kinderen uit de klas hebben hier een
stukje over geschreven.

Nog eventjes en dan komt de Sint al weer
naar Nederland. Ook dit jaar zal de sint
weer op de Kinderhof langskomen.
Dit jaar zal de sinterkaasviering op vrijdag
4 december plaatsvinden. De ontvangst
op de Kinderhof zal er dit jaar anders uit
gaan zien. Dit heeft alles te maken met het
coronavirus.
Sint en piet worden in school ontvangen.
Er zal dus geen intocht zijn op het
schoolplein met ouders.
De Sint krijgt een vaste plek op het
kleuterplein en zal hier de groepen 1 tot
en met 4 ontvangen. Ook dit jaar gaan de
groepen 5 tot en met 8 surprises maken
voor elkaar.
Op dinsdag 17-11-2020 mogen alle
kinderen van de school hun schoen
zetten!
Tip! Volgt u het sinterklaasjournaal
samen met uw kind? Ook dit jaar is dit te
volgen op NPO 3 om 18:00 uur.
De Sint commissie.

Denk goed na voordat je iets doet. Is het
leuk voor de ander of is het leuk voor jou?
Want dit kan niet fijn zijn. Werk goed
samen en niet pesten. Je moet voor elkaar
opkomen en niet alleen aan jezelf denken.
Maria
In een team luisteren we naar elkaar,
overleggen we samen, werken we samen
en denken we aan elkaar.
In de klas bemoeien we niet met elkaar,
lossen we ruzies op een lieve manier op en
zijn we lief voor elkaar. Ida
Als je in een team zit moet je keuzes
maken, samenwerken, opletten en naar
elkaar luisteren. In de klas: geen ruzies
maken, opletten, samenwerken, keuzes
maken, naar elkaar luisteren, spelen we
samen en blijven we van elkaars spullen
af. Mira
Denk eerst na voordat je iets doet of een
keuze maakt. Bijvoorbeeld als je iets doet
dat jij leuk vind maar vinden de anderen
het ook leuk dan? Dus maak eerst een
goede keuze. Denk en doe het ook als een
team. Candes
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Nieuws uit groep 3/4
We hebben vorige week het thema
'smakelijk eten' afgerond. Zowel groep 3
als groep 4 hebben aan dit thema
gewerkt. De kinderen hebben geleerd over
recepten, naar een restaurant gaan en
over verschillende soorten eten. Ook
hebben we met zestien vierkantjes een
kok gevouwen. Het resultaat hangt nog
steeds in de klas! Elke vrijdag gaan we
naar buiten en doen we buiten allerlei
spelletjes met taal en rekenen. De
kinderen schrijven getallen, lezen
woordjes en schrijven zelfs woorden met
stoepkrijt op de grond. Iedereen op
zijn/haar eigen niveau. Ook hebben we
laatst een heerlijke herfstwandeling
gemaakt.
Vanaf nu gaan we een spannende tijd in:
de Sinterklaastijd. Op de gang staat al een
hele mooie Sinterklaashoek. De kinderen
kunnen brieven schrijven aan de Sint en
hun verlanglijstje maken.
We hebben er zin in!
Groetjes van groep 3/4
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Nieuws van de
oudervereniging
Op De Kinderhof is een actieve, betrokken
oudervereniging. De oudervereniging
ondersteunt de school met de uitvoering
van diverse activiteiten en festiviteiten
voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje,
het Sinterklaasfeest, de kerstviering en
Carnaval. Ook in tijde van corona probeert
de oudervereniging in overleg met de
school invulling te geven aan deze
activiteiten. Dit jaar zijn er een aantal
nieuwe gezichten bij de oudervereniging.
We zetten ze nog even voor u op een rij:
− Voorzitters: Yvonne Winters, moeder
van Bente (groep 5) en Maud Groep
(1/2) en Ellen Phaff, moeder van
Amber (groep 5/6)
− Secretaris: Gerdien Linthorst, moeder
van Tygo (groep 4) en Kyan (groep
1/2A)
− Penningmeester: René Scholte, vader
van Amber (groep 6/7) en Yoeri (groep
1/2A)
Leden:
− Bertina Scholte, moeder van Amber
(groep 6/7) en Yoeri (groep 1/2A)
− Demelza van der Ziel, moeder van
Tessa (groep 4)
− Jan Carel Nieuwland, vader van Lucas
(groep 6/7)
− Jasmijn Lunenborg, moeder van Stan
(groep 7) en Sterre (groep 3)
− Sylvia Wijnands, moeder van Amina
(groep 1/2B ), Amdy (groep 5/6) en
Fatim (groep 8)
− Rabia Erdogan, moeder van Insirah
(groep 8)
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− Stefanie van der Vinne-Raes, moeder
van Amélie (groep 5) en Josephine
(groep 1/2A)
− Ida Philip, moerde van Joris (groep
5/6)
Algemene leden vergadering (ALV) 20202021
De oudervereniging is ook
verantwoordelijk voor het innen en
beheren van de vrijwillige ouderbijdragen
waar diverse activiteiten van worden
betaald. Normaal gesproken vindt ieder
jaar de ALV plaats van de oudervereniging.
Door toedoen van het Corona virus is
besloten om de vergadering dit jaar niet te
laten plaatsvinden. Dit heeft te maken
met de manier waarop deze vergadering
dan plaats zou moeten vinden. Hier zien
wij helaas geen mogelijkheden toe. De
hoogte van de ouderbijdrage is
onveranderd en bedraagt voor het jaar
2020/2021 wederom €55,50. Uitleg over
de verdeling van dit bedrag vindt u in
onderstaande diagram.
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Zoals u heeft kunnen lezen in Hofbode 14
is er afgelopen schooljaar een deel van de
ouderbijdrage overgebleven. In overleg
met school zal worden besloten waar dit
aan wordt besteed. Hierin worden ook de
ideeën meegenomen die zijn ingestuurd
door verschillende ouders. Wij informeren
u later in het jaar over welke ideeën zijn
uitgevoerd.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons
altijd mailen op ovkinderhof@gmail.com
De vragen die specifiek over de ALV en de
financiën gaan verzamelen wij tot 1
december.
Deze vragen en antwoorden zullen wij
publiceren in de Hofbode, zodat een ieder
kan lezen wat hierop de terugkoppeling is.
Hopende u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging de Kinderhof

Tafeltennis tijdens de gymles
Op donderdag 19 november staan de
gymlessen bij de groepen 3 /4, 3, 4, en 5/6
in het teken van tafeltennis. Misschien dat
kinderen de afgelopen periode ook wel
eens getafeltennist hebben, omdat dit een
sport is die je ook op 1,5 meter goed kunt
uitoefenen.
We willen dat de kinderen een leuke
sportieve gymles hebben en dat ze de
sport een beetje beter leren kennen, en
vandaar dat er een tafeltennistrainer van
de tafeltennisclub Over ’t Net zal komen.
Het belooft een les vol met ballen en
tafels te worden!
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Als je na de les nog meer wil
tafeltennissen kan dat uiteraard bij de
club: www.overhetnet.nl
(je kunt drie keer gratis meetrainen)
En nog iets om in de agenda te zetten: op
donderdag 25 februari (voorjaarsvakantie)
is het uitgestelde basisscholentoernooi,
inschrijven kan via:
https://www.schoolsportamersfoort.nl/to
ernooien/basisonderwijs?view=tourname
nt&id=1130
Veel plezier tijdens de gymles!
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ABC Rustenburg van Lego tot
een groen schoolplein
Schaken op maandag, de ondernemer
ontdekken in jezelf op dinsdag, met Lego
programmeren op donderdag of heerlijk
dansen samen met juf Joelle Sweet. Het
zijn een aantal voorbeelden van
activiteiten die kinderen in Rustenburg na
schooltijd kunnen doen.
De activiteiten die allemaal plaats vinden
op het Furglerplein worden georganiseerd
door ABC Rustenburg. Dat is het
samenwerkingsverband waarin de
Kinderhof, Windroos, SKA Kinderopvang
en IndeBuurt033 samen werken.
Met ABC Rustenburg willen we alle
kinderen van Rustenburg de kans bieden
om na schooltijd hun talent (verder) te
ontdekken, of nieuwe dingen uit te
proberen. Ook kunnen kinderen elkaar
daarbij ontmoeten. Hoe mooi is het om
nieuwe dingen te leren met kinderen die
in andere klassen of op een andere school
zitten. ABC is voor alle kinderen in de wijk
ongeacht of de kinderen in de wijk of
daarbuiten op school zitten.
Naast het aanbieden van een
activiteitenprogramma voor kinderen om
hun talent te ontdekken, doet ABC
Rustenburg nog een aantal dingen. Zo
vinden we het belangrijk dat kinderen al
jong kennis maken met democratisch
burgerschap. Daarom is onlangs de
Kinderwijkraad Liendert-Rustenburg
opgericht. Kinderen van de groepen 6 en 7
van de Kinderhof en de Windroos hebben
daarbij eerst onder schooltijd
democratielessen gevolgd.

Tijdens de lessen hebben zij de agenda
van de wijk opgesteld, en verkiezingen
gehouden over hun klassenafvaardiging.
Hier op de foto ziet u de trotse
deelnemers!
Voor komende jaren hebben we nog een
grote ambitie. We zouden graag met alle
partijen, ouders en kinderen het plein en
de omgeving van het schoolgebouw willen
vergroenen. Een groen schoolplein biedt
namelijk veel voordelen. Zo zijn er minder
ruzies tussen kinderen, stimuleert het de
creativiteit van kinderen, geeft het een
mooie plek voor docenten om buitenles te
geven en is het nog meer
klimaatbestendig ook.
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Aan de achterkant van het gebouw zijn we
al klein aan het beginnen. Hier realiseert
onze natuurmeester Paul een
educatietuin. En op 27 november leggen
we hier in samenwerking met het IVN een
voedselbosje aan. De wethouder komt
dan zelfs mee graven!
Denkt u als ouder met ons mee over het
vergroenen van het plein? We horen uw
ideeën graag. We organiseren op ….. een
online bijeenkomst om met elkaar het
ontwerp maken. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de coördinator van ABC
Rustenburg, Marieke van Krugten.

Agenda
Ma 16 dec:
Di 17 dec:
Ma 16 nov t/m vr 27 nov:

Lootje trekken
Schoen zetten
oudergesprekken
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Wilt u uw kind opgeven voor activiteiten in
Rustenburg, ga dan naar www.abc-amersfoort.nl.
Wilt u zich opgeven voor de online meeting over
het vergroenen van het Furglerplein. Of heeft u
goede ideeën voor ABC Rustenburg? Daar staan
we altijd voor open. Neem contact op met ABC
coördinator Marieke van Krugten.
Email: marieke.vankrugten@indebuurt033.nl
Telefoon: 06 – 43 14 28 55

