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Beste ouders en/of verzorgers,  

De afgelopen weken hebben de oudergesprekken plaatsgevonden met de leerkracht van uw 
kind(eren). Het was fijn om u weer in de school te ontvangen en te ontmoeten. Helaas zijn er 
weer aangescherpte Corona maatregelen. U bent hierover al eerder geïnformeerd. 
 
Er waren geruchten in de media dat de scholen dicht moeten vanwege de vele Corona 
besmettingen. Het OMT heeft geadviseerd om de scholen niet te sluiten. Vanavond om 19.00 
uur is er weer een persconferentie. Mochten de scholen wel gesloten worden dan heeft het 
team van De Kinderhof maandag en dinsdag nodig om het afstandsonderwijs te organiseren. 
Wilt u hier uit voorzorg alvast rekening mee houden? Alvast bedankt. Wij hopen natuurlijk dat 
de scholen open mogen blijven. Wilt u uw mailbox in de gaten houden in het weekend? Als 
het nodig is, sturen wij u een bericht n.a.v. de persconferentie. 
 
Wilt u ook uw kind(eren) goed in de gaten houden en de beslisboom van de RIVM raadplegen 
als dat nodig is? In principe mogen ouders voorlopig niet meer de school in. Dat betreuren wij 
natuurlijk maar dat is in het belang van de gezondheid van iedereen. U kunt ons telefonisch 
en via de mail bereiken. Binnen de school worden mondkapjes gedragen door externen. Als 
we ons allemaal goed aan de maatregelen houden, krijgen er hopelijk minder mensen Corona. 
Wij vragen u dan ook om uw begrip als er op advies van het GGD toch een groep in quarantaine 
moet. Veel sterkte met alle aangescherpte maatregelen. 
 
De decembermaand breekt ook weer aan. Een maand met veel gezellige feestdagen. 
Volgende week vrijdag 3 december brengen de Sint en zijn Pieten een bezoek aan onze school. 
Hopelijk kan dit feest in aangepaste vorm doorgaan voor de kinderen. We houden u op de 
hoogte. Het team van De Kinderhof heeft zin in de decembermaand. We gaan er wat moois 
van maken met elkaar! 
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze Hofbode. Fijn weekend! 
 
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  
•          29-11: MR-vergadering 

•            3-12: Sinterklaasfeest 

•               22-12:     Kerstviering (onder voorbehoud) 

• 27-12 t/m 7-1:     Kerstvakantie 
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Bedankt 
Ook dit jaar is de school en zijn de ramen 
weer prachtig versierd voor het 
Sinterklaasfeest.  Dank aan alle actieve 
ouders die hiervoor zorgen.  
Ook de ouders die zich hebben ingetekend 
voor de werkzaamheden op het 
schoolplein willen we alvast bedanken voor 
hun inzet!  

 

Fietsen parkeren  

Vanaf maandag 29 september gaan we 
starten met de werkzaamheden op het 
schoolplein.  
 
De fietsen kunnen voorlopig niet op het 
schoolplein geplaatst worden. De kinderen 
parkeren hun fietsen voor de sporthal. We 
hebben van de gemeente Amersfoort 
toestemming gekregen om ze buiten het 
plein te parkeren. We gaan dat doen met 
een fietsparkeerproef: er komen geen 
fietsenstallingen, maar vierkanten op de 
grond waar de fietsen in komen te staan.  
 
We kijken met elkaar een tijd aan hoe dit 
gaat. Jullie kunnen ons uiteraard helpen 
door de fietsen goed in de vierkanten te 
parkeren en te zorgen voor een goede 
fietsstandaard.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Afspraken halen en brengen  
→ Door de werkzaamheden op het plein 

vanaf maandag 29/11 worden de 

kinderen van groep 1 t/m 3 om 14u op 

een andere plek opgehaald.  

 

• Groep 1/2A staat bij de 
brievenbussen op het schoolplein 

• Groep 1/2B staat bij de graffiti 
bloemenmuur op het schoolplein 

• Groep 1/2C staat bij het zwarte hek 
tegenover de BSO-ingang 

• Groep 3 staat voor de klas op het 
plein i.p.v. bij de voetbalkooi. 

 

→ iedereen gaat voor en na schooltijd zo 
snel mogelijk naar huis, om 
opstoppingen rondom school te 
voorkomen.  

 

→ kom lopend of met de fiets en alleen 
als het echt nodig is met de auto. 

 

→ iedereen zorgt ervoor de 1,5 meter 
afstand te bewaren rondom de school.  
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Corona beslisboom 
Kinderopvang & Basisschool 
Er is een nieuwe versie van de beslisboom 
(versie 22 november 2021).  
 
Belangrijkste wijziging: als een kind een 
besmette huisgenoot heeft, dan moeten 
alle huisgenoten in quarantaine (dit geldt 
sinds 19 november 2021). Kinderen mogen 
dan niet naar de opvang of naar school en 
blijven thuis. 

 
Niet bereikbaar 
Aanstaande woensdag 1 december gaan 
wij als school over naar een nieuwe 
aanbieder voor internet en telefonie. Dit 
betekent dat wij woensdag 1 december 
telefonisch niet bereikbaar zullen zijn. 
Ziekmeldingen voor die dag kunt u via 
Social Schools doen.             Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kerst 
Sinterklaas is nog in het land en toch zijn we 
al druk bezig met de voorbereidingen voor 
kerst. We zijn aan het kijken wat voor 
kerstviering er mogelijk is nu alle corona-
maatregelen weer zijn aangescherpt. Zodra 
we hebben besloten op welke manier de 
kerstviering vorm zal krijgen, laten we dit 
weten. 

We hebben al wel weer een goed doel 
gekozen voor de kerstperiode op de 
Kinderhof. Dit jaar steunen we stichting 
Jarige Job. Deze stichting stuurt een 
verjaardagsdoos naar gezinnen waar 
weinig geld is, zodat ieder kind zijn/haar 
verjaardag kan vieren. We vragen de 
kinderen van de Kinderhof om lege 
statiegeldflessen mee naar school te 
nemen. Wij zorgen dat alle flessen 
ingeleverd worden.  
Het geld dat we hiermee ophalen, doneren 
we aan stichting Jarige Job. De flessen 
kunnen vanaf 6 december op het 
Binnenhof in plastic bakken gezet worden. 
We hopen dat er veel flessen ingezameld 
worden! 
  
In alle groepen zullen we weer glazen 
potjes versieren. Willen jullie lege, schone 
glazen potjes mee naar school geven? 
Alvast bedankt! 
  
De kerstwerkgroep 
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Uit groep 6A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoi wij zijn Ramin en Amdy en dit gaat over 
de gymles. Wij vinden het leuk als je een salto 
mag maken op de mat met de trampoline. 
En touwzwaaien waar je over een touw moet 
loslaten en met een boogje eroverheen moet 
springen. Wij vonden het trefbal ook leuk 
waar je pionen moest omgooien en als je won 
kreeg je 5 punten en met die punten kan je 
dingen kopen. 
 
 

Wij hebben afgelopen weken bij blink wereld 
hebben we de mars en snickers proef gedaan. 
Gisteren hadden wij bij gym een soort trefbal 
game gedaan. We hebben ook toets rekenen 1 
en 2 gemaakt. Vriendelijk groeten van Candes 
en Marwa. 

Wij vonden het leuk toen we de Marsproef 
deden want je mogt ook de mars en Snickers 
opeten. 
De vulkanen vonden wij ook leuk want: Je had 
een beetje het gevoel dat je naast een actieve 
vulkaan stond en je wist hoe gevaarlijk een 
vulkaan is. 
En Rekenen was natuurlijk ook leuk want het 
was soms moeilijk en soms weer makkelijk en 
soms moest je zelf zo hard nadenken dat je er 
niet uitkwam. 
Taal Eskimo en Zeebenen het couplet en het 
inukitut ook SUPERLEUK schrijven schrijven en 
nog eens schrijven en je mening geven je komt 
er niet omheen. 
Spelling categorieen Taxiwoord en Chefwoord 
Dictee . 
Engels it is good funny and cool. 
Gym voetbal basketbal en trefbal en het uitje 
naar Eindhoven . 
 Destan en Lorik 

Juf Chaz is een hele aardigen juf en ze is heel 
sportief dat moet ook wel als je gym juf wilt 
zijn en het is ook altijd leuk bij de gym en ze 
geeft ook goed les als ze gym geeft. Juf Rianne 
en juf Loes ze zijn allebij even leuk maar ze 
kunnen ook streng, maar er zijn ook strenge 
regels natuurlijk wild niemand dat maar het is 
zo wand je wild niet gepest woorden. Ze 
geven allebij heel goed les, maar toch is juf 
carola de liefst juf met rianne en jacy, emmy, 
bianka, liesa, tamara, nina, loes, marjon, 
micke, tamara, sanne-marij, karin, meester 
erwin, wendy, dianne, joze, enzovoort. Ae 
zijn allemaal even lief en je weet dat juffen 
regels hebben en die van ons hebben 
natuurlijk ook regels  
/ 1 ik laat een ander uitpraten 
/2 ik laat een ander met rust 
/3 ik let op ik let op mij zelf mijn eigen gedrag 
/4 ik heb respect voor een ander  
/5 ik laat hem zichzelf zijn 
GROETEN KORAY EN HYAB 
 
 

Op school is het leuk maar soms is er ruzie. Maar anders is het gezellig en als het goed gaat mogen 
we langer buitenspelen of spelletjes spelen. Blink wereld is heel leuk en we hebben is een keertje 
de mars proef gedaan. De mars proef houdt in dat je een mars en een snicker tegen el kaar drukt 
zodat er een berg ontstaat op de snicker. Gym is altijd heel leuk met steeds andere spellen. En alle 
vakken worden goed uitgelegd door de juffen.      Samuel en Robin 
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Kwink Groep 4/5 
Gebruik je kwaliteiten. 
We moesten een 
kwaliteit voor ons zelf 
op de vloer pakken. En 
toen moesten we een 
eigen kwaliteit 
verzinnen. En toen 
voor je maatje.  
  Lior, Roan en Pepijn 

 
Kwink op de Kinderhof 
We moesten kwaliteiten voor elkaar 
bedenken. En we moesten kwaliteiten 
voor ons zelf bedenken.  
 
Dit zijn een paar kwaliteiten: goed in 
troosten, lief tegen elkaar doen, 
zelfstandig werken.  
 
Je hebt meer kwaliteiten dan je denkt, we 
zorgen goed voor elkaar, en blijven lief 
voor elkaar.  
 
Kwink was leuk vooral de kwaliteiten ! 
Wat zal er gebeuren als er geen 
kwaliteiten waren? Groep 4/5 zegt dan zal 
de wereld vergaan ! 
Geef elkaar soms een compliment want 
dat is fijn.  
  Groetjes groep 4/5 ! 
 Tess, Kaylee, Mai-Lin en Alice 
 
 
  

We deden de mars proef bij 
aardrijkskunde ,we leerden hoe een 
berg ontstaat. Er is een harde grond 
en een zachten grond, en die botsen 
tegen elkaar. 
Bij blink lezen leest de juf voor uit 
KINDEREN VAN NEDERLAND het gaat 
over kinderen van Nederland die 
heldhaftig zijn. Bij blinklezen lezen ze 
ook uit Minoes het gaat over een kat 
die in een mens verandert, Er zijn ook 
veel boekbesprekingen deze 
maanden. 
Sara en Alice 

Anisha en Zoe  
De klas blinklezen vinden we leuke les 
want, het is heel leerzaam en ook echt 
wat er gebeurt. Het gaat over 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuurkunde. Geschiedenis is ook heel 
leerzaam. En aardrijkskunde ik (Anisha) 
vind ik niet heel leuk maar spannend. 
Natuur vinden we allebei heel leuk 
sommige lessen zijn ook heel leuk. 
Gym is ook heel sportief je kan ook er 
nieuwe dingen van leren . Lyceo je kan 
er heel veel van leren, en echt 
Superrrrrrr leuk het niveau vinden we 
allebei heel makkelijk. Zoe vindt 
begrijpendlezen leuk en ik niet. Taal is 
echt best leuk en makkelijk. Speling 
vind ( Anisha) moeilijken ( zoe) vindt 
het makkelijk en leuk. Rekenen vindt ik 
(anisha) super leuk en ( zoe) lastig en 
soms leuk. 
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Speelleergroep  
Net als op school is ook bij ons het thema 
FEEST!  
              
We vieren de herfst met elkaar, en gaan 
lekker veel naar buiten om met de gevallen 
bladeren te spelen. 

Ook komt Susan langs van Peuters in het 
Wild. Met alle kinderen heeft zij een boekje 
gelezen over de egel. We bereiden de egel 
voor op de winter. Maar waar leeft de 
egel? Wat eet de egel? En waar slaapt de 
egel eigenlijk?  
 
Met z’n allen gingen we naar buiten om 
voor de (knuffel) egel een heerlijke 
slaapplek te vinden. 
 
De kinderen maakten een hoge berg van 
alle bladeren, hier kon de egel in liggen. 
Daar werd de egel bedekt met nog meer 
bladeren zodat hij een heerlijke warme 
deken over zich heen had liggen. 
De egel kreeg trek! Wat eet hij eigenlijk? 
We gingen op zoek naar (echte!) wormen, 
nootjes en besjes.  
 

Alle kinderen kregen een eigen bakje om 
daar de gevonden wormen, nootjes en 
besjes in te doen. Wat was het een feest! 
 

BSO 

Op de bso zijn we druk met hele andere 
dingen.. Natuurlijk gaan we ook veel naar 
buiten, maar daarnaast organiseren de 
kinderen zelf pietengym! En hebben we 
opeens heel veel lenige pietjes rond lopen 
en een Sinterklaas! 

Ook hebben we nog wat open eind 
materialen toegevoegd aan de groep. 
Denk dan bijvoorbeeld aan een bak met 
figuur vermicelli, een bak met couscous en 
een bak met macaroni.  
 
Hoe heerlijk is het om hier eindeloos met 
te kunnen spelen. Het bevorderd je 
creativiteit, fantasie en het wakkert zelfs 
je zelfvertrouwen aan! 
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Open einde (speel)materiaal moet niet op 
één vaste manier gebruikt worden. Er is 
geen juist of fout. Kinderen kiezen zelf hoe 
ze spelen met het materiaal en verzinnen 
hun eigen spel en regels. Ze zoeken nieuwe 
mogelijkheden en combineren het vrij.  
 
Spelen met open einde materiaal is dus 
spelen met mogelijkheden. Veel open 
einde materiaal is duurzaam, want je 
gebruikt iets opnieuw. Bovendien kan je 
het makkelijk verzamelen omdat het 
meestal materiaal is dat over is, als 
verpakking diende, gratis te krijgen is of 
gewoon in de natuur te vinden is. De 
ideeën komen vaak vanzelf als je kinderen 
open einde materiaal aanbiedt.  Soms is 
het leuk om hen te prikkelen met een 
nieuw idee.  
 
Kortom… een meerwaarde voor de groep! 
 
Groetjes, 
Team Domino 
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Beslisboom  


