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o.a. Sinterklaas - Schoolplein 8.20 uur - geen honden op plein - Blits
Sinterklaas is weer in het land. Een leuke en spannende tijd
voor de kinderen. We gaan er met elkaar weer gezellige weken
van maken.

Sinterklaas 2018
Hij komt, hij komt………
En dan is hij er al!!

Zaterdag 16 november kwam de stoomboot van Sinterklaas weer aan in
Nederland. Ook dit jaar willen we Sinterklaas en zijn Pieten op De Kinderhof een
mooi welkom kunnen heten.
In de weken voor 5 december zullen er vooral bij de jongste
groepen regelmatig activiteiten zijn rondom het
Sinterklaasfeest. Sint zal via een digiduif bericht laten weten
wanneer de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun schoen mee
moeten nemen. De kinderen van de groepen 1 en 2 gebruiken
de gymschoenen die al op school staan.

Op woensdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest
op school. We ontvangen Sinterklaas aan de voorkant
van de school, ouders zijn hierbij ook van harte welkom.
We willen u wel vragen uw auto in de wijk te parkeren
om ongelukken en files op de parkeerplaats te
voorkomen.
Een tip: Volgt u ook het Sinterklaasjournaal? Elke dag
om 18 uur op NPO 3.
De werkgroep Sint

Start van de schooldag
We vinden het belangrijk om de start van de
schooldag rustig te laten verlopen. We merken
dat dit nu niet altijd het geval is. We hebben er
daarom voor gekozen om vanaf maandag 3
december iedere schooldag om 08.20 uur de
deuren te openen waarbij de kinderen zelf naar
hun klas mogen gaan in plaats van dat ze op het
plein wachten tot de bel gaat.
Wat wordt er anders?
Vanaf maandag 3 december gaan om 08.20 uur de schooldeuren open. De
kleuters mogen met hun ouder(s) naar binnen komen. De kinderen van groep 3
t/m 8 komen zelf naar binnen waarbij de leerkracht de kinderen ontvangt bij de
deur van het klaslokaal. Om 08.30 uur sluiten de buitendeuren en beginnen de
lessen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar binnen. Wanneer u een
dringende vraag of mededeling heeft mag u natuurlijk mee naar binnen lopen om
de leerkracht kort te spreken. In andere gevallen zijn de leerkrachten na
schooltijd te bereiken.
We willen graag alle kinderen voldoende onderwijstijd geven. We worden hier ook
op gecontroleerd. We willen u daarom vragen op tijd te komen. Om 08.30 uur
sluiten we de buitendeuren. U kunt dan aanbellen bij de hoofdingang om binnen
te komen.

Honden op het plein

We zien regelmatig honden op het plein. Helaas is
dit niet toegestaan. Dit in verband met allergieën
van kinderen maar ook omdat sommige kinderen
angstig zijn voor honden. We willen graag een
veilige plek zijn voor alle kinderen.

Gezonde voeding

Wij vinden, net als veel ouders, gezond eten en drinken belangrijk. Van hieruit
willen we ouders zoveel mogelijk vragen om te kiezen voor gezonde
tussendoortjes, lunch en gezonde traktaties. Op de site www.voedingscentrum.nl
staat veel informatie over gezonde voeding. Ook zijn er ideeën voor gezonde
tussendoortjes en gezonde traktaties te vinden.

Start pilot plusklas

Wist u dat er een pilot van start is gegaan van de plusklas? Juf Anke draait deze
pilot. Zij zal hier in de volgende Hofbode wat meer over vertellen.

Blits in groep 5 en 6

In de groepen 5 en 6 wordt sinds dit jaar gewerkt met de methode Blits.
Een leuke eigentijdse methode om aan studievaardigheden te werken.
Tegenwoordig is informatie overal te vinden,
zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht?
Waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk
je deze informatie? Onderzoek toont aan dat
kinderen daar niet zo vaardig in zijn als gedacht.
Niet alleen op internet maar ook in het
voortgezet onderwijs krijgen leerlingen veel
informatie te verwerken. We vinden het
belangrijk om daar in de basisschoolperiode al
aandacht aan te besteden.
In de groepen 7 en 8 werd al met Blits gewerkt.
Om een doorgaande leerlijn te creëren en kinderen nog beter voor te bereiden op
groep 7/8 en het voortgezet onderwijs hebben we er voor gekozen Blits ook in te
voeren in groep 5 en 6.

Leerpleinen en bibliotheek

Heeft u al het al gezien? De bibliotheek heeft een andere plek gekregen, namelijk
in het Binnenhof. Op deze manier is de bibliotheek makkelijker toegankelijk voor
alle kinderen van de school. Ook een mooi gezicht zo in de centrale hal van de
school.

In de school worden ook leerpleinen gemaakt waar kinderen zelfstandig achter de
computer kunnen werken of juist in groepjes opdrachten kunnen doen. Er is een
werkplek bij groep 3 en 4, een leerplein bij de groepen 5 en 6 en een leerplein bij
groep 7 en 8. Deze ruimtes zijn nog niet helemaal af maar krijgen al steeds meer
vorm. We maken zo optimaal gebruik van ons prachtige gebouw.

Koningsdag

Zoals u wellicht weet zal de Koninklijke Familie op
Koningsdag een bezoek brengen aan Amersfoort.
Een aantal enthousiaste ouders heeft nagedacht of
de kinderen van De Kinderhof hier een rol in
kunnen spelen. Ze hebben een fantastisch idee
bedacht waar alle scholen in Amersfoort aan deel
kunnen nemen.
Het idee is om met alle kinderen langs de route
een keienstraat / weg te maken bestaande uit
gepersonaliseerde keien. Een keigaaf idee!!! Ze
hebben het plan gepresenteerd tijdens de
informatiemarkt in de Joriskerk van 6 november
jongstleden. Het is heel positief ontvangen. Nu afwachten of het ook tot
uitvoering gebracht gaat worden. Wat zijn wij blij met zo’n enthousiaste
oudergroep!

Kwink ouderbrief

Wij doen er alles aan om uw kind een zo leuk mogelijke en sociaal veilige groep
te bieden. Want als uw kind lekker in zijn vel zit, zal het ook beter presteren. In
alle opzichten! Zo’n leuke groep is er niet zomaar. Daar moeten de kinderen, de
leerkrachten en iedereen die bij de school betrokken is hun best voor doen. Via
de methode KWINK voor sociaal-emotioneel leren werken we aan die leuke leeren leefomgeving. In de bijlage de KWINK ouderbrief met daarin extra informatie
over de methode.

Idee Kinderhof - Koningsdag 2019

Agenda
Woensdag 21 november: Oudergesprekken
Donderdag 29 november: Oudergesprekken
Maandag 3 december: 8:20 schooldeuren open,
kinderen groep 3 t/m 8 ontvangst bij de deur van het klaslokaal
Woensdag 5 december: Sinterklaas

Hofbode verschijnt elke 2 weken
met informatie over de Kinderhof.
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BIJLAGE
Informatie voor ouders over Kwink voor
sociaal-emotioneel leren op school
Leren in balans: dus óók aandacht voor sociaal-emotioneel leren Uw kind leert
rekenen, taal, lezen, schrijven en krijgt wereldoriëntatie. Er is aandacht voor
beweging en creatieve vakken. Die vakken zijn belangrijk en daarom besteden we
er ook veel tijd aan. Met die kennis en vaardigheden kan uw kind succesvolle
vervolgstappen maken. Toch is dat niet alles…
Minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren
ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze
leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich
goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen
maken en die relaties goed kunnen houden. Dat ze niet alleen
algemeen aanvaarde waarden respecteren, maar die ook actief in
hun gedrag laten zien; rekening houdend met de normen die daarbij
horen.

Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen
en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen
en noemen we: sociaal-emotioneel leren. Daar hebben ze nu en later veel
voordeel van.
Het gaat wat ons betreft dus om een gezonde balans tussen kennisvakken en
sociaal-emotioneel leren (SEL). Wij gebruiken op onze school Kwink voor
sociaal-emotioneel leren. Dat is een online methode voor de hele school.
Kwink biedt elk jaar twintig nieuwe SEL-lessen. Die gaan over belangrijke
vaardigheden (competenties) die kinderen nu en later nodig hebben om succesvol
te kunnen meedoen aan de maatschappij.
Centraal staat een positieve groepsvorming. Is een groep veilig en sterk?
Dan leren kinderen beter en makkelijker. En… dan komen ze ook voor elkaar op.
Dat voorkomt verstorend gedrag zoals pesten. Kwink werkt met animaties en
actieve werkvormen. Zo kunnen kinderen de vaardigheden ook echt oefenen op
school. En we laten ze ontdekken hoe ze het geleerde kunnen toepassen in het
dagelijks leven: op school, thuis, de club, op straat of waar dan ook.

Kwink is er ook voor thuis Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én
thuis. Het gaat immers om het geluk en welzijn van uw kind. Ook thuis kunt u
met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de Koelkastposter van
Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis.
De koelkastposter is te downloaden via:
www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders.
Wilt u als ouder graag meer weten? Kijk op www.kwinkopschool.nl

