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Beste ouders en/of verzorgers,  

Voor u ligt alweer een nieuwe Hofbode. De weken vliegen voorbij! 
 
Afgelopen woensdag was het boomplantdag. Paul Liklikuwata had voor deze dag wethouder 
Kraanen uitgenodigd en allerlei activiteiten georganiseerd voor in de middag. De wethouder 
heeft het bouwbord onthuld voor het nieuwe groene schoolplein aan de voorkant van de 
school. Op het bord staan de definitieve plannen voor het plein en de omgeving. Vanaf 29 
november wordt er gestart met de aanleg van het groene schoolplein. U kunt hier meer over 
lezen in deze Hofbode. 
 
De wethouder heeft tijdens de boomplantdag aan de kant van de Educatietuin de eerste boom 
geplant. Van de gemeente heeft De Kinderhof een aantal bomen gekregen. Samen met 
kinderen en ouders zijn er nog andere bomen geplant en bloembollen in de grond gestopt. 
Het team van De Kinderhof wil Paul Liklikuwata bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. 
 
Volgende week start het team van De Kinderhof met de oudergesprekken. We hebben 
besloten ondanks de Corona maatregelen dat we de oudergesprekken toch fysiek door laten 
gaan. We kunnen voldoende afstand houden van elkaar en rekening houden met de Corona 
maatregelen. Fijn dat de leerkrachten u weer kan ontmoeten in de school. 
 
Morgen (zaterdag 13 november) komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Helaas moeten we 
weer rekening houden met de Corona maatregelen. Verderop in deze Hofbode staat meer 
informatie over het Sinterklaas feest op school. We gaan er weer een mooi feest van maken! 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier met deze Hofbode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wendy van Renesse (teamleider) Karin van de Hoven (schoolleider)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  
15/11 t/m 26/11 Oudergesprekken 
3/12  Sinterklaasfeest       
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Hij komt, hij komt!  
Nog één nachtje slapen en dan komt de 
Sint alweer naar Nederland. Ook dit jaar zal 
de sint weer op de Kinderhof langskomen. 
Dit jaar zal de sinterkaasviering 
op vrijdag 3 december 
plaatsvinden.  
 
De ontvangst op de 
Kinderhof zal er 
vanwege corona net zo 
uitzien als vorig jaar. De Sint 
en zijn twee pieten worden in school 
ontvangen. Er is geen intocht op het 
schoolplein met ouders. De Sint en zijn 
pieten zijn overigens wel volledig 
gevaccineerd. Sint krijgt een vaste plek op 
het kleuterplein en ontvangt daar de 
groepen 1 t/m 5.  
 
Vanaf groep 4/5 worden er lootjes 
getrokken voor het maken van surprises. 
 
Sint agenda: 
Op woensdag 17 november mogen alle 
kinderen van de school hun schoen zetten!  
Op vrijdag 3 december hoeven de kinderen 
geen 10-uurtje mee te nemen.   
Vrijdag 3 december hebben alle kinderen 
tot 12u school. 
 
Tip! Volgt u het sinterklaasjournaal samen 
met uw kind? Ook dit jaar is dit te 
volgen op NPO 3 om 18:00 uur. 
 
De Sintcommissie. 
 

 
 
 

Helpt u mee aan een groener 
schoolplein?  
Wij kunnen niet zonder de inzet van 
ouders. Daarom zijn wij vanaf 29 november 
dagelijks op zoek naar een aantal 
vrijwilligers. Het gaat om werkzaamheden 
op het schoolplein, zoals: stenen 

weghalen, stammen schuren, aanplanten 
van groen etc.  
 
Uiteraard houden we rekening met de 
coronamaatregelen.   
 
Heeft u een paar uur tijd tussendoor en wilt 
u iets betekenen voor de kinderen op 
school? Kijk dan bij evenementen in de 
schoolagenda van Social Schools en 
reageer als vrijwilliger door op de ‘+’ te 
klikken. Er staat per week wat de bedoeling 
is.  
 
Per dag zijn er twee shifts: 8:30u-11:15u 
en/of 11:30u-14:00.  
Samen zorgen we ervoor dat de kinderen 
beter kunnen spelen en meer bewegen op 
een groen en uitdagend buurtplein!  
 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
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Aanscherping 
Coronamaatregelen 
Aanscherping coronamaatregelen 
Het aantal besmettingen neemt helaas 
weer toe. Dinsdag 2 november kondigde 
demissionair premier Rutte een aantal 
aanscherpingen van de huidige 
coronamaatregelen aan, die met ingang 
van zaterdag 6 november van kracht 
worden. We vertellen u graag wat dit voor 
De Kinderhof betekent. 
 
Handhaven basisregels 
Om de veiligheid en gezondheid van onze 
teamleden, kinderen en ouders te kunnen 
waarborgen, volgen we samen de geldende 
basisregels. 
 
 

 

 

 

  
 
 
Met dringend advies van het RIVM is daar 
‘we houden 1,5 meter afstand tussen 
volwassenen’ aan toegevoegd.  
 
 
 
 

 
 
 

• Dit betekent voor de onderbouw dat het 
brengmoment weer buiten plaatsvindt, 
net als voor 25 september het geval 
was. Deze ouders zijn vorige week apart 
geïnformeerd.  

 

• De aankomende oudergesprekken 
kunnen op 1,5 meter afstand met de 
basisregels fysiek doorgaan op school. 

 

• De sint -en kerstactiviteiten worden op 
een veilige en gepaste manier gevierd 
op school.  

 

• Heeft uw kind klachten, dan vragen we 
u met de beslisboom te checken of uw 
kind al dan niet naar school kan komen. 

 
Meer info 
Heeft u nog vragen of wilt u meer actuele 
info over het landelijke coronabeleid? Op 
de websites van de Rijksoverheid en het 
RIVM vindt u altijd de laatste 
ontwikkelingen. 
 
We houden met elkaar nog even vol! 
 
Team De Kinderhof 
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Kwink Groep 1/2 B  
Afgelopen week hebben we het in de klas 
gehad over keuzes maken. Bij een keuze 
komt een bepaald gevoel kijken. We 
hebben gekeken naar foto's van blij, boos, 
verdrietig, enthousiast en teleurgestelde 
kinderen. We hebben met onze ogen dicht 
geluisterd naar verschillende liedjes. 
Daarna moesten we laten zien hoe we ons 
voelde. De kinderen konden zo zien dat 
iedereen zich anders kan voelen bij een 
lied. Zo is het ook met keuzes maken. Wat 
kan ik kiezen en wat betekent dit voor mij, 
maar ook voor een ander.  
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Kwink Groep 3B  
Deze week hebben wij het in groep 3b 
gehad over keuzes maken. Keuzes maken 
heeft namelijk niet alleen invloed op 
onszelf, maar ook op anderen.  
 
Voordat wij hiermee aan de slag gingen, 
hebben wij het eerst nog over gevoelens 
gehad. Het voelen van bepaalde emoties 
heeft namelijk ook te maken met de keuzes 
die wij maken. Verschillende foto’s van 
emoties hebben wij in de klas samen 
bekeken. Welke emotie zien wij? En hoe 
voelt het kind zich?  
Daarna gingen wij kijken wat voor keuzes er 
in Kwinkstad gemaakt werden. De kinderen 
merkten al snel dat één van de kwinkdieren 
wel een goede keuze had gemaakt en een 
ander dier niet. Hierover hebben wij met 
elkaar een fijn gesprek gevoerd. De 
kinderen konden goed onderbouwen wat 
fijn is en wat niet fijn is.  
 

Vervolgens gingen wij zelf ook nog kijken 
naar onze eigen keuzes. Welke keuzes 
maken wij nou en wat voor keuzeopties 
hebben wij. De stappen van de Kwink 
keuze-check hebben wij hierbij behandeld 
en zijn wij langs gegaan (zie afbeelding).  
 
Wat hebben wij van deze les weer iets 
moois geleerd. Mooi om te zien dat de 
kinderen zich zo goed in de dieren van 
Kwinkstad en in een klasgenoot kunnen 
inleven.  
 
De kinderen zijn weer benieuwd naar de 
volgende avonturen van de dieren in 
Kwinkstad.  
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Nieuwsbrief Furglerplein
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