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o.a. Noodkreet Bieb, Kerstactie voedselbank, Pilot Plusklas
Hierbij alweer Hofbode 7 van dit schooljaar. Zoals u heeft kunnen lezen blijft Ronald Post
als interim directeur tot het einde van het schooljaar. Hier zijn we heel blij mee! Hij vormt
samen met Willemijn Rozenberg als teamleider de directie.
Binnen het team hebben we ook te maken met 2 collega’s die door ziekte niet volledig
werken. Marjon (leerkracht groep 5) is herstellende van een buikoperatie en Rob heeft
diverse onderzoeken en zal ook een operatie moeten ondergaan. Een wat onzekere tijd
waarbij we de vervanging voor de groep steeds zo goed mogelijk proberen te regelen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of in zijn
algemeenheid? U bent altijd welkom.

Sinterklaas
Op 5 december is het groot feest op De Kinderhof.
Sinterklaas komt op school met zijn pieten.
U bent als ouder welkom om 08.30 uur om op het plein te blijven en te zien hoe
Sinterklaas en zijn pieten zullen arriveren op school. Sinterklaas zal ook de diverse klassen
aandoen.
In de hogere groepen zijn er lootjes getrokken en maken de kinderen ook een surprise voor
elkaar. We maken er een gezellige dag van!

Noodkreet vanuit de bieb!!

Toen we in 2012 met de bibliotheek begonnen waren er 14
moeders die op de woensdag, per toerbeurt, hielpen. We zijn
inmiddels 6 jaar verder. Kinderen, dus ook ouders, gaan van
school. Soms lukt het niet meer in verband met werk.
Inmiddels zijn er nog maar 6 moeders over!!
Er wordt dus veel gevraagd van deze ouders. Wat zou het fijn
zijn als er, na deze oproep, een aantal van u zich aanmeldt.
Iedere woensdag is de bibliotheek open tussen 9:00 en 12:15.
Er zijn dan, per keer, twee ouders die boeken innemen en
uitlenen.
Mocht u denken ik wil wel één keer per maand een ochtend helpen, meld u zich dan aan via
onderstaand mailadres of loop even binnen bij mij. Ik ben er op de maandag, dinsdag en
woensdag.
Juf Annelies
Leerkracht groep 5. Lokaal 8 (a.berens@kpoa.nl)

Versieren voor kerst
Als Sinterklaas na 5 december weer naar Spanje
vertrekt, is het tijd om de school in kerstsfeer te
brengen.
We gaan dit doen op vrijdag 7 december om 8.30
uur. Willen jullie ook komen helpen?
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht.

Kerstactie Voedselbank Amersfoort
Beste ouder / verzorger,

De Kinderhof zet zich met kerst in voor een goed
doel. Dit jaar is dat de Voedselbank Amersfoort
(www.voedselbankamersfoort.nl).
De focus van de Voedselbank Amersfoort ligt op het
wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan
mensen die niet voldoende geld hebben voor een
gezond maaltijd.
Momenteel helpt de Voedselbank elke week 500
gezinnen in Amersfoort en omgeving. Naast het uitdelen van voedselpakketten helpt de
Voedselbank bij het regelen van praktische hulp voor het regelen van andere noodzakelijk
voorzieningen / armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De Voedselbank komt voort
uit een particulier initiatief, is onafhankelijk en afhankelijk van giften van bedrijven en
particulieren.
Als school willen wij dit jaar helpen om zoveel mogelijk gezinnen die worden geholpen door
de Voedselbank een fijne kerst te bezorgen. De bedoeling is dat de kinderen en ouders met
elkaar spullen verzamelen van het boodschappenlijstje. Op de boodschappenlijst staan
producten die de voedselbank goed kan gebruiken.
De gekochte spullen kunnen van 6 december tot en met 20 december worden
afgegeven op het Binnenhof op school.
Boodschappenlijst:
Basis:
-Rijst
-Pasta
-Aardappelpuree
-Alles in blik, zoals groente, vlees, vis, soep
-Houdbare melk
-Broodbeleg, zoals hagelslag, jam, honing, pindakaas, paste etc
-Koffie en thee
-Luiers, maten 4,5,6
Voor de feestdagen:
-Houdbare chocolademelk
-Kerstkoekjes / kransjes etc
-Houdbare snacks (toast, nootjes etc)
Laat uw hart spreken en maak het een mooie decembermaand voor iedereen!

Pilot plusklas

Vrijdag 9 november zijn we weer van start gegaan met het vervolg
van de pilot, die vorig schooljaar opgestart is. De reden van deze
pilot is dat we gemerkt hebben, dat er leerlingen zijn die we,
behalve het levelwerk, op een andere manier willen uitdagen. Er zijn
twee groepen bestaande uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en de
groepen 3 en 4.
In deze pilot wordt er gewerkt met een hogere denkorde. De
uitdaging die wij deze leerlingen willen bieden, zal op het gebied
zijn van leren organiseren en plannen, leren omgaan met
tegenslagen, leren leren en leren creatief denken.
Iedere les wordt gestart met een stukje filosofie met aansluitend een opdracht en een
evaluatie van de les. We maken hierbij gebruik van verschillende thema's. De ene keer
bereid ik iets voor maar ook belangrijk is de inbreng van de kinderen zelf. Wat leeft bij de
kinderen op het gebied van interesses of met welke vraagstukken houden ze zich bezig?
Hierbij kunt u denken aan vraagstukken als: Hebben dieren humor? Hoe weet je zeker dat
je nu wakker bent? Maar ook vragen als: Kun je verdriet uitzetten?
Als leerkracht vind ik het erg leuk de mogelijkheid gekregen te hebben de pilot op te
starten en vorm te geven. Het is daarom fijn dat er een vervolg gemaakt kan worden op
wat vorig schooljaar begonnen is en hier een ontwikkeling op door te maken.
Met vriendelijke groet,
Anke van der Kooij

Groep 5

In de gezellige Sinterklaastijd heeft groep 5 samen met juf Annelies en juf Marjon
speculaaspoppen versierd. Een gezellige middag. Alle kinderen waren heel enthousiast.

Speculaaspop van Rawaa

Start van de schooldag
Weet u het nog?

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.

Nieuws vanuit de
parochie:
De inschrijving voor
het project Eerste
Heilige Communie is
gestart.
Onlangs zijn er uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die volgens de
parochieadministratie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in groep 4 van de basisschool
zitten, en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.
In die brief staat ouders hun kind voor 1 december a.s. kunnen aanmelden.
De Eerste Communievieringen zelf zijn in mei; de voorbereiding start al in december.
Aanmelden is nog mogelijk tot 1 december. Heeft u nog deze brief met de uitnodiging nog
niet ontvangen hoewel uw kind in groep 4 of hoger zit? Kijk dan op de site van
www.katholiekamersfoort.nl

BSO in de kerstvakantie

Bso-thema Samen op de Wereld bij Ska Kinderopvang
We zijn niet alleen maar Samen op de Wereld! In de
komende kerstvakantie besteden wij daar speciale aandacht
aan op de bso’s van Ska. We maken het super gezellig op
de bso, maar hebben ook aandacht voor mensen die het
minder goed hebben dan wij.
We gaan bijvoorbeeld kerstkaarten maken en deze
persoonlijk bezorgen bij ouderen die zich juist tijdens de
feestdagen extra eenzaam voelen.
Ook voor 'niet-klanten' Bent u geen klant van ons en wil u
uw kind toch mee laten doen met ons leuke programma of
heeft u (onverwacht) opvang nodig? Dan is onze incidentele opvang iets voor u! Kijk voor
meer informatie op www.ska.nl/incidenteleopvang.
Schoolwekenpakket Bent u klant van Ska, maar hebt u alleen een schoolwekenpakket? Ook
dan is uw kind welkom om mee te doen met ons kerstvakantieprogramma! Via ons
ouderportaal kunt u een dagje (of meer) extra opvang aanvragen.
Wij helpen u graag! Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de
vakantie-opvang? Bel of mail ons dan via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl; wij helpen u
graag!
Ska Kinderopvang

Vacature KPOA
Onze school valt onder de stichting KPOA e.o.
Van daaruit brengen we graag de volgende vacature onder uw
aandacht.
Kijk naar de vacature op de website https://www.kpoa.nl/werken-bij/vacatures,
want de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. zoekt met ingang
van 1 januari a.s. een administratief medewerker voor personeels- en salarisadministratie,
voor 0,4 FTE. ?

AGENDA
Belangrijke data december
Sinterklaas:
Studiedag:
Kerstvakantie:

5 december
21 december
24-12-2018 t/m 04-01-2019

Vakanties Schooljaar 2018-2019
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Vrijdag (margedag)
Zomervakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02- 2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019
22-04-2019
27-04-2019
29-04 t/m 03-05-20
vrijdag 30 t/m 31-05-2019
10 t/m 14-06-2019
19-07 (vrij, onder voorbehoud)
22-07 t/m 30-08-2019

Studiedagen
vrijdag
donderdag
dinsdag
vrijdag

21-12-2018
14-02-2019
26-03-2019
05-07-2019
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