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Beste ouders en/of verzorgers,  

Voor u ligt alweer een nieuwe Hofbode. Nog vier weken en dan is het 
kerstvakantie. Er komt een gezellige tijd aan. Wij hopen dat op maandag 5 
december Sinterklaas een bezoek brengt aan De Kinderhof. Op donderdag 22 
december wordt er weer een gezellig kerstdiner georganiseerd door de 
oudervereniging en school. Samen met de leerlingen gaan we genieten van deze 
feesten. 
 
Afgelopen week en volgende week zijn de oudergesprekken gepland. Het is fijn 
om u weer te ontmoeten in de school. Helaas is het ook de tijd van het jaar dat 
er regelmatig leerkrachten ziek worden. Wij proberen met man en macht om 
vervanging te regelen. Soms lukt dat echt niet en moeten wij u vragen om uw 
kind(eren) een dagje thuis op te vangen. Wij rekenen op uw begrip als dit aan de 
orde is.  
 
Deze week hebben de laatste werkzaamheden plaatsgevonden aan het 
schoolplein. Gisteren zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Het team van De 
Kinderhof is heel blij met het resultaat. De leerlingen spelen heel fijn en op een 
leuke manier op het groene schoolplein. Wij willen alle ouders die geholpen 
hebben, bedanken voor hun inzet. 
 
Veel leesplezier met deze 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  
28-11 t/m 02-12 Oudergesprekken 
28 november MR-vergadering 
5 december Sintviering  

(alle leerlingen om 12:00 uur vrij) 
22 december Kerstviering en kerstdiner  
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Parkeren op de parkeerplaats, 
denk aan de veiligheid van de 
kinderen 
We zien de laatste weken dat steeds meer 
ouders op de stoep of midden op de straat 
hun auto parkeren. Dit levert gevaarlijke 
situaties op, aangezien kinderen op de fiets 
het plein verlaten en passerende auto’s 
weinig ruimte hebben. Onze kinderen op 
de fiets worden daardoor minder goed 
gezien. Op de stoep voor de ingang op het 
plein en de gymzaal is het niet toegestaan 
te parkeren.  
We willen u vragen uw auto uitsluitend te 
parkeren in de parkeervakken. Elk kind wil 
veilig thuiskomen. Wij rekenen op uw 
medewerking. 
 

Trakteren = feest  
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 25 
traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is 
feest! Maar bij ons op school vragen we 
ouders wel om de traktaties klein te 
houden, niet te calorierijk en zo gezond 
mogelijk te houden. Één is genoeg en klein 
is oké. Klik hier voor meer tips en 
informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiebijeenkomst 
Fittekids 
Maandag 21 november hebben wij een 
informatiebijeenkomst gehad met Lisette 
Davidsz van Fittekids over: de LunchPocket, 
gezonde lunchproducten, water drinken en 
mondverzorging. Het was een interessante 
bijeenkomst en er zijn veel tips gedeeld. 
Bedankt voor jullie aanwezigheid!  
 
Een reactie van een ouder: 
“Vandaag uitgenodigd om bij de 
informatiebijeenkomst 'Eettips, deel jij ze 
ook?' te zijn. Samen met andere ouders, 
school en met 'Fittekids' via de gemeente 
Amersfoort spraken we over de 
lunchtrommels van onze kinderen. Over het 
belang van water drinken nadat je wat 
gegeten hebt, zodat je gebit schoonspoelt. 
Dat je 's ochtends beter eerst je tanden kunt 
poetsen en dan pas ontbijten!  
's Middags thuis heb ik met de kinderen de 
wortelwrap met philadelphia smeerkaas 
gemaakt en ze waren enthousiast! De wrap 
mag mee in de lunchtrommel.” 
Martine van Dijk 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voedingscentrum.nl%2Fnl%2Fthema%2Ftrakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx&data=05%7C01%7Cw.vanrenesse%40kpoa.nl%7Cefe52e34aca94ad0073608da8111d778%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637964210869398326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8d7dCemVszZDeXwTm8oTY25xX2VvUnMfz29EvebUSBQ%3D&reserved=0
https://www.fittekids.com/
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Kwinknieuws uit groep 4/5 
Zoek de verschillen! 
 
Iedereen is anders en iedereen heeft 
andere kwaliteiten. We leren dat het niet 
erg is dat iedereen anders is, het maakt het 
leven vaak wat leuker. Daardoor is het 
nooit saai. In de les van deze week gingen 
we een stapje verder. We gaan op zoek 
naar verschillen waarbij er vooral gekeken 
wordt naar de verschillen die er zijn in 
kwaliteiten (waar je goed in bent), omdat 
die verschillen goed van pas kunnen 
komen. Als jij iets niet kan waar een ander 
juist goed in is, dan vullen jullie elkaar goed 
aan. Best handig bij het samenwerken en 
samenspelen! 
 
We zijn de les gestart meteen oefening 
waarin ze tweetallen moesten zoeken. Ze 
moesten iemand zoeken die volgens hun 
verschillend was. Tijdens het bespreken 
kwamen we erachter dat er veel gekeken 
werd naar uiterlijke kenmerken (kleding, 
huids- of haarkleur).  
 
Samen hebben we naar kwaliteiten 
gekeken die goed van pas kunnen komen 
bij het samenwerken. Ieder kind heeft 
daarna voor zichzelf 3 kwaliteiten 
uitgekozen die goed bij hem/haar past. 
Deze hebben we op een kwaliteitenwand 
geplakt. Volgende week gaan we nogmaals 
kijken naar de kwaliteitenwand. We staan 
weer stil bij de kwaliteiten en gaan ze 
toepassen tijdens een samenwerkles.  
 
Wordt vervolgd dus!  
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De juf is jarig dat gaan we 
vieren! 
 

  

We kwamen de klas binnen en toen ging iedereen naar de 
juf om haar een cadeautje geven. Een paar kinderen waren 
het cadeautje vergeten, maar die gaven de juf een knuffel. 
Deze keer mochten we in onze chill outfit naar school. We 
gingen ook lekker gymmen en natuurlijk ook naar buiten. 
Toen gingen we een escaperoom doen. Het ging erover dat 
je in een game zat met levels zoals: frontnite, minicraft, 
instagram en een level met lekker ouderwets kaarten. Na 
de tweede pauze deden we bingo. De juf noemt haar 
bingo: de big birthday bejaarden bingo. Er waren hele leuke 
prijzen zoals: een scheetkussen, een friemelspeeltje, een 
heup tasje en chocola. We mochten de zitzakken van het 
binnenhof pakken voor tijdens het film kijken. Het was een 
hele gezellige dag!                  Jerre  

Escaperoom  
We moesten 4 levels maken in 1 
uur en 15 minuten. De levels 
waren frontnite, minicraft, insta 
en kaarten. Mijn groepje was de 
één na laatste van de 4. Je moest 
ook steeds filmpjes kijken en als 
je het antwoord wist of als je een 
tip nodig had kon je het appen 
naar een telefoonnummer. Je 
moest samenwerken en zachtjes 
zijn zodat de andere teams je niet 
konden afluisteren. Het is alle 
groepjes gelukt om binnen de tijd 
te ontsnappen! Het was een hele 
leuke dag!                        Tygo   
 

De verjaardag van de juf! 
De dag begon met een leuke Escape room. We hadden 4 
levels: minicraft, fortnite, instagram en nog een level alleen 
weet ik niet meer wat het was. Ons groepje was helaas 
laatste, maar het was maar voor de lol. We deden ook de: 
big birthday Bianca’s bejaarden bingo. Het was leuk omdat 
we prijzen konden winnen. Ik had bijvoorbeeld een 
spionnenpen. In het midden van de klas stonden allemaal 
zitzakken, daar konden we allemaal op chillen! Oh en we 
mochten ook in onze chill outfit komen. We hoefden niet te 
werken! Het was echt de leukste schooldag van ons 
leven!!!                   Mila 

Big Bianca’s bejaarden bingo!  
Vandaag hebben we bingo gedaan. Maar niet zomaar een 
normale bingo. Want we hebben de BIG BIANCA’S 
BEJAARDEN BINGO gedaan en dat was leuk!  
Vooral omdat we prijsjes kregen. We konden op het 
digibord zien welke nummers er al waren geweest. Ik had 
een spel gewonnen. Net zoiets als Dobble. Een paar 
kinderen mochten op het bejaardenbankje. Het is altijd 
super met juf Bianca.                    Tessa  
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