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Beste ouders en/of verzorgers,  
Het team van De Kinderhof hoopt dat u samen uw (kind)eren een fijne 
ontspannen vakantie heeft gehad. Er komt een gezellige tijd aan. Zaterdag 12 
november komt Sinterklaas alweer naar Nederland. Op maandag 5 december 
vieren we Sinterklaas met de kinderen. Let op: op deze dag zijn de kinderen vanaf 
12.00 uur vrij. 
 
Vanaf 21 november zijn de voortgangsgesprekken gepland. Als het goed is, heeft 
u allemaal ingetekend voor een gesprek met de leerkracht. De ontwikkeling van 
uw kind(eren) wordt dan met u besproken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om 
vragen te stellen.  
 
Voor de herfstvakantie is er hard gewerkt aan het schoolplein. Het wachten is nu 
nog op de speeltoestellen. Helaas moeten we daar nog even op wachten 
vanwege de levertijden. Er  wordt al heel leuk en goed gespeeld door de kinderen 
op het “nieuwe” plein.  
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe Hofbode! 
 
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  
12 november Intocht Sinterklaas 
14 november Webinar Social Media 
21 tot 30 november Oudergesprekken 
28 november MR-vergadering 
5 december Sintviering  

(alle leerlingen om 12:00 uur vrij) 
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Hij komt, hij komt!  
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 sinterklaasviering op 
maandag 5 december plaatsvinden. Let op: 
de kinderen zijn die dag al om 12.00 uur 
vrij! 
 
De Sint en zijn pieten zullen tijdens de 
intocht op het schoolplein door de 
kinderen en hun leerkrachten worden 
ontvangen.  
In de school krijgt de goedheiligman een 
mooie 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.  De 
kinderen dienen zelf een cadeautje te 
kopen ter waarde van 3 euro om in hun 
surprise te verstoppen. De groepen 5 t/m 8 
krijgen ook een groepscadeau van de Sint. 
De jongere kinderen krijgen allemaal zelf 
een cadeautje van de Sint. 
 
Op woensdag 30 november mogen alle 
kinderen van de school hun schoen 
zetten!  Zorg dus voor een extra schoen die 
dag. 
 
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 werkgroep. 
 
 
 
 
 

Gezocht: Boekenwurmen! 
Zo begint de uitnodiging voor groep 7 
kinderen om mee te helpen in de 
schoolbibliotheek: De biebclub. 
 
De kinderen moeten via een brief 
solliciteren en vertellen waarom zij dé 
boekenwurm zijn. Dit schooljaar hebben 13 
kinderen zich opgegeven.  
 
Dorine, onze leesconsulent van bibliotheek 
Eemland gaat ze wegwijs maken. Daarna 
gaan ze in groepjes iedere middag een 
kwartier de bieb bemannen. Dit houdt in: 
innemen en uitlenen van boeken, 
terugzetten van ingeleverde boeken en het 
netjes zetten van alle boeken. 
 
Wij wensen ze veel succes! 
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Kwink nieuws uit groep 3! 
Fouten maken mag! 
De juf liet in de klas per ongeluk een doosje 
met blokjes vallen, de kinderen hielpen 
heel fijn mee met opruimen. Een leerling 
zei: ’kan gebeuren juf!’ 
 
De kinderen vertelden over de ‘foutjes’ die 
zij weleens maken. ‘Ik wilde papa een 
knuffel geven en toen ging zijn koffie kopje 
om. ’Ik was gevallen met mijn fiets, toen 
was mijn lamp kapot’. 
 
We hebben samen besproken hoe het 
voelt als je een foutje maakt, de kinderen 
gaven herkenbare reacties als: ’Ik schrok, ik 
moest huilen, ik voelde me dom’. 
 
Het kan helpen als de ander steun biedt 
zoals: ’het geeft niet, kan gebeuren of ik 
help je wel even’.  
 
We hebben met de hele klas het spiraal-
spel gedaan. We maakten een lange slinger 
door elkaar een hand te geven. Er ging een 
kind met een hoepel langs alle kinderen die 
met hun hele lijf door de hoepel moesten 
gaan zonder deze aan te raken. Wanneer 
dit toch gebeurde gaven de kinderen 
reacties als: ‘geeft niet, probeer het 
opnieuw!’ 
Door steeds opnieuw te proberen, is het 
samen gelukt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIKE EN CANCEL 

Webinar over sociale media 
ABC presenteert: ‘Like en cancel’ – een 
gratis interactief webinar over hoe je kind 
het leuk houdt op sociale media. Voor 
alle ouders in Amersfoort met kinderen in 
groep 6 t/m 8. 
  
Wanneer:  maandagavond 14 november 
  van 20:00 – 21:15 uur. 

Aanmelden via deze link 
  
Via sociale media delen we veel van ons 
leven. En met likes en reacties hebben we 
veel interactie met anderen. Vaak is dat 
leuk, maar soms gaat het mis. Hoe 
stimuleer je positief sociaal gedrag online, 
welke apps gebruiken kinderen, wat is er 
leuk en waar liggen de risico’s? 
  
Marije Lagendijk en Freek Zwanenberg 
van Bureau Jeugd en Media geven tips en 
delen hun kennis over de laatste 
ontwikkelingen op mediagebied. 
  
Vanuit huis kunt u naar de livestream kijken 
en vragen stellen. Een link voor de 
livestream krijgt u na uw aanmelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=2816
http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
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Sectorplan Corona  
Om voorbereid te zijn op een opleving van 
het coronavirus heeft het ministerie van 
OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. 
Dit sectorplan bevat een leidraad, zodat wij 
weten op welk scenario wij ons kunnen 
voorbereiden en het onderwijs veilig en 
verantwoord gegeven kan worden. Hierbij 
is het uitgangspunt dat een scholensluiting 
voorkomen moet worden. Deze leidraad 
kent vier scenario’s. Bij ieder scenario 
hoort een set aan maatregelen. In het 
uiterste geval, het rode scenario, moeten 
wij het aantal leerlingen beperken in de 
school. Maar alle leerlingen moeten wel in 
de gelegenheid worden gesteld om 
minimaal 2 dagen in de week naar school 
te gaan.  
 
Dit realiseren wij vervolgens door elke dag 
de helft per bouw niet naar school te laten 
komen. Deze verdeling verschuift elke 
week, zodat niet elke bouw dezelfde dagen 
thuis werkt. Hierdoor creëren we meer 
ruimte in de school die dan nodig is en 
kunnen de leerkrachten ook ingezet 
worden voor de noodopvang.  
 
Het rooster bij start code rood: 

• Groep A: groep 1/2A, 2/3, 4, 6A, 7A, 8 
starten met maandag, woensdag en 
vrijdag naar school.  

• Groep B: groep 1/2B, 1/2C, 3, 4/5, 5, 
6B, 7B starten met dinsdag en 
donderdag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit wisselt vervolgens elke week. De 
andere dagen werken ze thuis aan de 
opdrachten. De leerlingen zien we om de 
dag op school en de instructies vinden in de 
klas plaats. Daar is ook de interactie.  
Vaak is het dan voor leerlingen effectiever 
om tijdens deze thuiswerkdag met 
opdrachten aan de slag te kunnen. 
Controle of huiswerk is gemaakt of de stof 
is begrepen, geschiedt de volgende dag op 
school.  
Meer inhoudelijke informatie volgt bij code 
rood. We hopen dat het niet zo ver hoeft te 
komen en dat u voor nu voldoende 
geïnformeerd bent.  

Klik op de afbeelding voor de link. 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/15/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs
https://open.overheid.nl/repository/ronl-cb43c7ba743b732132561a46c98f44f23762d044/1/pdf/Definitieve%20versie%20visual%20PO%20VO%20dd%204%20juli%202022.pdf


  

 

 

Hofbode 6     11 november 2022 

 

MQ SCAN  
Samen werken aan de gezondheid van 
kinderen!  
Onderzoek laat zien dat gezonde en vitale 
kinderen beter in hun vel zitten, beter 
presteren en meer veerkracht kennen. Een 
van de belangrijkste waarden voor een 
goede gezondheid is de motoriek.  
Een goede motoriek zorgt dat kinderen 
meer bewegen, minder stil zitten, minder 
overgewicht kennen. Daarnaast laten 
onderzoeken tevens zien dat op andere 
competentie vlakken zoals eigen waarde, 
cognitie en sociaal / emotioneel 
welbevinden de motoriek ook van invloed 
kan zijn.  
Vanuit deze inzichten willen wij als 
vakleerkrachten van SRO, met behulp van de 
gemeente,  
een nog grote bijdrage gaan leveren aan de 
gezondheid van de kinderen. En doen wij mee 
met een MQ scan pilot in groep 3 t/m 8. Met 
de MQ scan krijgen wij nog meer inzicht in de 
motoriek van de kinderen. En we kunnen dit nu 
op een goede manier gaan monitoren en nog 
concrete vervolgstappen gaan maken. 
 

Wat is de MQ scan? 
De MQ Scan is een wetenschappelijke 
onderbouwede test waarbij er wordt 
gemeten wat het motorische niveau is bij 
kinderen. Met de MQ Scan meet je deze 
motorische ontwikkeling en kan je tijdig 
problemen, maar ook talenten 
herkennen. De test wordt afgenomen in de 
gymzaal door de vakleerkracht. 
 
“De MQ scan is een middel om te 
signaleren, om vervolgens de juiste 
stappen richting de kinderen te kunnen 
ondernemen”. , 
In de komende weken gaat de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs starten met het uitvoeren 
van de MQ scan. De resultaten uit de MQ scan 
zullen in eerste instantie dan ook alleen voor 
de vakleerkracht van toepassing zijn. Dankzij de 

overzichtelijke rapportages kan er op school-, 
klas-, maar juist ook op kindniveau naar de 
motorische ontwikkeling worden gekeken. Wat 
heeft het individuele kind nodig? Extra gymles?  
Of juist extra uitdaging binnen de groepsles? 
Met de gegevens van de MQ scan kan de 
vakleerkracht ook nog beter de gymlessen aan 
laten sluiten op het motorisch niveau en de 
behoefte van de kinderen.  
Mocht het resultaat van de MQ scan van uw 
zoon of dochter opvallen, dan kan de 
groepsleerkracht met u contact opnemen om 
samen te kijken naar eventuele 
vervolgstappen.  
 
De MQ scan is 100% AVG-proof en werkt 
volgens de richtlijnen van het Privacy 
Convenant Onderwijs. 

 
Waar is nog meer informatie te vinden 
over de MQ test?  
Onderstaande websites brengen alles nog 
eens duidelijk in beeld. Zeker de moeite 
waard om het te bekijken.  
-Wat is de MQ scan:  
https://www.mqscan.nl/ 
-Hoe ziet de test er in de praktijk uit: 
https://www.youtube.com/results?search
_query=mq+test+onderbouw 
 
-Wat meet de MQ scan:  
https://www.youtube.com/watch?v=RRU
QJMvHsfI 

 
 
  

https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
https://www.mqscan.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=mq+test+onderbouw
https://www.youtube.com/results?search_query=mq+test+onderbouw
https://www.youtube.com/watch?v=RRUQJMvHsfI
https://www.youtube.com/watch?v=RRUQJMvHsfI
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