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Beste ouders en/of verzorgers,
Allereerst wensen wij u een heel gezond, gelukkig en goed
2021! Een start van een nieuw jaar waar woorden als samen
en verbondenheid een diepere betekenis krijgen. Wij hopen
dat u de feestdagen op een voor u zo waardevol mogelijke
manier heeft kunnen doorbrengen. Voor ons als team hopen
wij op een goed jaar waar wij onze visie “Worden wie je
bent” blijven uitdragen als school. Ook als dit betekent dat
dit op een andere manier vorm gegeven moet worden dan
wij voor ogen houden. Ten slotte geloven wij net als u dat er
andere tijden aan zullen breken, tijden waar wij nu nog van
dromen maar waar we met elkaar aan werken. Samen staan
we sterk! Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken!
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet, Karin van den Hoven (schoolleider)
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Online onderwijs
De eerste week na de kerstvakantie zit er
alweer op! Het team van De Kinderhof is
heel tevreden over de gang van zaken
afgelopen week. Het was weer even
wennen om te gaan werken met Teams en
om online les te gaan geven. Gelukkig zien
we dat het heel goed gaat bij heel veel
leerlingen. Wij begrijpen heel goed dat er
veel van jullie als ouders gevraagd wordt.
Dank voor jullie hulp en begeleiding thuis.
Er wordt op een hele fijne manier
samengewerkt. U kunt altijd contact
opnemen met school als tegen zaken
aanloopt of vragen heeft. Als leerlingen
veelvuldig afwezig zijn tijdens de online
lessen dan registreren wij dit als
ongeoorloofd verzuim. Dit zijn de
richtlijnen vanuit de leerplichtambtenaar.
Het team van De Kinderhof wenst u veel
succes met het thuisonderwijs!

Noodopvang
De Kinderhof heeft best veel kinderen die
gebruik maken van de noodopvang.
Gelukkig hebben we de organisatie met
enige moeite rond kunnen krijgen. Het is
fijn dat we veel assistentie krijgen van de
vakdocenten gymnastiek en van de
docenten die ook ABC activiteiten
organiseren. Op deze manier is er een
gevarieerd aanbod.
Er zijn nog wel een aantal
aandachtspunten:
- Als uw kind(eren) gebruik maken van
de noodopvang wilt u dan u kind
afzetten bij het hek? De kinderen
kunnen dan door de hoofdingang naar
binnen. De kinderen verzamelen in het
Binnenhof en worden daarna verdeeld
over de groepen.
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-

Wij willen u vragen uw kind pas vanaf
8.20 uur te brengen naar school.

-

De kinderen kunnen opgehaald
worden bij het hek op de afgestemde
tijden (12.00 uur of 14.00 uur). Bij de
leerlingen van uit de groepen 1 t/m 4
loopt er een teamlid mee naar het hek.

-

In verband met het besmettingsgevaar
willen we geen ouders in de school
toelaten. Hopelijk heeft u hiervoor
begrip.

-

De noodopvang is geclusterd, zodat de
leerkrachten zich kunnen richten op
het online lesgeven. Het
ondersteunend personeel is ook
ingezet bij de noodopvang.
De noodopvang van groep 1/2 vindt
plaats op het Kleuterplein, de
noodopvang van groep 3/4 vindt
plaats in het extra lokaal
(Kangeroeklas) en de noodopvang van
groep 5 t/m 8 vindt plaats in het
Binnenhof.
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Update informatie
maatregelen Corona:
Vanaf nu geldt het advies om ook kinderen
onder de twaalf jaar, met klachten die
kunnen wijzen op het coronavirus, te laten
testen. Vooralsnog verandert er niets aan
de protocollen, en advisering vanuit de
Rijksoverheid, ook niet met betrekking tot
het toelaten van kinderen met klachten, in
de school. Dus we volgen de beslisbomen
van 2 dec. 2020.
Een ander onderwerp van gesprek vormt
de vaccinatiestrategie van het Rijk en het
(na 18 januari) heropenen van de scholen.
Begin volgende week valt hier een besluit
over en op 12 januari wordt hierover
gecommuniceerd in een persconferentie.
KLIK HIER voor de beslisboom.

Instroomgroep
Vanaf 1 maart 2021 gaat De Kinderhof
starten met een instroomgroep. Het is fijn
om te merken dat we meer aanmeldingen
krijgen van nieuwe kleuters. Op dit
moment
werken
we
met
drie
kleutergroepen. Vanaf 1 maart komt daar
de instroomgroep bij. Leerlingen die na de
voorjaarsvakantie vier jaar worden
ingedeeld in de instroomgroep. In de loop
van volgende week wordt er een brief
gestuurd naar de desbetreffende ouders.
Wilt u uw kind aanmelden (als het voor de
zomervakantie vier jaar wordt) als dat nog
niet gebeurd is? De Kinderhof wil graag
zicht krijgen op de grootte van de
instroomgroep.
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Brievenpost
Alle
kinderen
hebben
voor
de
kerstvakantie op school kerstkaarten
gemaakt. Deze zijn allemaal rondgebracht,
zodat niemand zich eenzaam voelt tijdens
kerst! De kaarten zijn dankbaar ontvangen!
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Kwink groep 3

Digitaal lesgeven in groep 5/6

Voor de vakantie hebben we in de groep
een aantal lessen gevolgd van KWINK. De
lessen waarover we gepraat hebben ging
over keuzes maken. Kinderen maken de
hele dag door keuzes. Over sommige
keuzes hoeven ze niet lang na te denken,
terwijl andere keuzes om meer aandacht
vragen. Daar kunnen twijfel en
onzekerheid een rol gaan spelen. Kinderen
die een eigen keuze durven maken, zullen
groeien in zekerheid. Het helpt om goed na
te denken voordat je kiest. Bijvoorbeeld als
je in de speelgoedwinkel moet kiezen
tussen een bal en een boek. Best
spannend, want je weet nooit zeker of je de
juiste keuze maakt. Soms moet je erop
vertrouwen dat je een goede keuze hebt
gemaakt, want je hebt er goed over
nagedacht. Dagelijks moeten we keuzes
maken ook op school, kiezen vanuit het
kiesbord, met wie ga ik vandaag spelen,
welke kleren trek ik vandaag aan. Noem
maar op. Het was erg leerzaam om onze
gedachten hierover te laten gaan en er met
elkaar over te praten.

Deze week was het mijn vuurdoop om met
de kinderen digitaal en online les te geven.
Ik ben niet zo digitaal, maar ik leer steeds
meer bij. Voor de eerste online les was ik
super zenuwachtig. Maar dat was helemaal
niet nodig. Ik vond het erg leuk om te doen
en de kinderen waren allemaal heel actief.
De kinderen uit groep 5/6 werken hard. De
kinderen stellen vragen via de chat en ik
probeer altijd zo snel mogelijk te
antwoorden. Soms ben ik even bezig met
iets anders. Ik hoop dat het niet te lang gaat
duren, maar misschien raak ik er nog wel
aan gewend om op deze manier te werken.
Ik wil nog een compliment geven aan de
ouders, want het is niet niks om les te
geven, ouder te zijn en vaak ook nog te
werken. Ik wil jullie
allemaal
succes
wensen. Hopelijk
tot snel weer op
school.
Marjon groep 5/6
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Thuiswerken Groep 8
Emma
Bij mij gaat het thuiswerken goed en ben
ook veel eerder klaar ik vind het wel leuk
om thuis te werken maar ik mis mijn
vriendinnen wel en het is ook wel een
beetje saai. Het bellen vind ik wel leuk
want dan zie je iedereen weer en je krijgt
goeie uitleg en als je een vraag heb
reageert de juf snel je kunt ook samen
werken en dat is ook heel leuk en gezellig
en het is ook leuk dat we elke dag een
raadsel krijgen. Ik geef mij zelf een 9.
Insirah
Bij mij gaat het best goed, beter dan de
vorige lockdown vind ik zelf. Ik en shaniska
maken alle lessen samen dus als ik iets
niet snap of als zij iets niet snapt kunnen
we het elkaar uitleggen en het is ook leuk
om samen te werken dat is gezelliger. Ik
heb alle lessen tot nu toe af voor 2 uur. Ik
geef me zelf een 8.
Laura
Bij mij gaat het thuiswerken heel goed.
We krijgen duidelijke instructie en ik kan
gezellig samen werken door te bellen met
mijn klasgenoten. Ik geef mezelf een 8,5
Britt
Bij mij gaat het thuis onderwijs heel goed,
ik ben sneller klaar met mijn werk en de
juf kan je goed helpen we krijgen een
duidelijke uitleg en instructie. je mg samen
werken maar ook alleen dus je mag zelf
weten hoe je je werk maakt het gaat ook
veel beter dan vorig jaar. ik geef mezelf
een 8!!

8 januari 2021

Mees
Bij mij gaat het heel goed het gaat nu al
beter dan vorig jaar en ik ben altijd snel
klaar. ik geef me zelf een 9.
Amalia
Het thuiswerken gaat bij mij heel goed! De
instructies zijn op tijd en iedereen doet
goed mee, waardoor het lekker stil is en je
de uitleg duidelijk kunt horen. We doen
ook leuke spelletjes na en soms ook voor
de instructies, daardoor blijf je ook nog
eens wakker! Iedereen maakt zijn of haar
werk en komt op tijd. Ook al zou ik liever
naar school willen, thuiswerken ik super!!
Als je hulp nodig
Hebt is er altijd
wel iemand die je
kan helpen en het
samenwerken is
heel handig!!
Daarom vind ik
dat het heel goed
gaat!
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Jeroen
Het thuisonderwijs heel goed, veel beter
dan vorig jaar. Vorig jaar kon ik niet zo
goed zelf beginnen met werken maar nu
gaat dat super goed. Ik geef mezelf een
8,5
Linsey
bij mij gaat het super ik werk soms samen
en soms alleen ik ben meestal om half 8
wakker ik begin om half negen en ben
meestal pas klaar om half 3
ik geef mij zelf een 8
Lieke
bij mij gaat het thuis werken best goed ik
begin meestal om 09;00 en ben meestal
om 12 uur klaar dus al een stuk eerder dan
op school ik geef me zelf een 8 :))
Shaniska
lol bij mij gaat het best wel goed eigenlijk
aangezien ik samen met insirah werk dus
als een van ons iets niet snapt kan de
ander het uitleggen en het is ook leuker
om samen te werken dan alleen en ja het
gaat dus wel goed we zijn ook voor 2 uur
klaar enz ik geef mezelf een 9.
Niek
bij mij gaat het thuiswerken heel goed
veel beter dan vorig jaar nu ben ik ook
sneller klaar want vorig jaar verplaatste ik
altijd alles naar het laatste moment of ik
had het gewoon nog niet af maar nu gaat
dat een stuk beter ben meestal al rond
1uur al klaar
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Noa
Ik vind het thuis onderwijs best wel fijn, ik
heb het sneller af dan normaal. Ik vind het
ook leuk dat ik dan nog met mij
vriendinnen kan samen werken, want op
school mag dat niet altijd. Ook vind ik het
fijn dat ik de juf en mijn moeder en
stiefvader zo om hulp kan vragen, maar
meestal is dat niet nodig omdat ik dan al
hele goeie uitleg heb gekregen in de
meeting! Tijdens de meeting gaat er soms
nog wel eens wat fout bijvoorbeeld dat ik
ben vergeten de meeting te deelnemen
maar dan zit ik er gelukkig wel nog net
optijd in! Tijdens de meeting worden er
wel nog wel eens wat grapjes gemaakt dat
vind ik fijn! Het is dus niet saai. We doen
ook vaak spelletjes, dat vind ik echt heel
leuk we hebben namelijk een dagelijks
raadsel! Wat ik wel wat meer mis is om
mijn vriendinnen en de juf weer in het
echt te zien want dan kun je weel
makkelijker afspreken en kun je tijdens de
pauze lekker bijpraten of voetballen ofzo.
Wat ik wel weer fijn vind is dat ik mijn
brood niet hoef te smeren in de ochtend
nu kan ik gewoon uitgebreid eten met
mijn gezin. Maar toch ben ik liever op
school!
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Huner
Thuis werken is heel anders. Alles is
helemaal nieuw en we hebben het nog
nooit gedaan. Het gaat wel goed, alleen ik
heb liever dat ik op school zit. Thuis zit je
helemaal alleen. Je hebt het gevoel dat je
weer naar school wilt gaan, ook al vind je
het niet zo leuk. JE mist je vrienden. Je zit
thuis maar alleen te werken terwijl je op
school met veel mensen in een klas zit.
Melissa
Thuis werken is echt anders dan op school.
We moeten veel online doen. Op het
begin moesten we al onze boeken
meenemen dat vind ik eigenlijk best raar.
Nu ik veel meer thuis werk word het voor
mij best normaal om thuis te werken. Als
je thuis werkt dan doe je veel dingen die je
normaal op school ook doet, alleen dan is
het iets anders dan op school. Nu krijgen
we ook online les dat doen we van 9.00
tot 9.30 dan gaan we rekenen. We doen
ook speling dat is van 11.00 tot 11.30. Op
vrijdag doen we van 13.00 tot ongeveer
14.00 iets leuks. Daarom is thuis werken
ook leuk.
Taiyo
Het is anders om thuis te werken.
Je bent misschien eerder klaar, maar je
mist wel vrienden en vrolijkheid. Het gaat
nu wel goed met me. Maar ik hoorde dat
er misschien een langere lockdown
zou komen. Dat vind ik erg. Ik hoop dat
dat niet geld voor scholen. dat zou jammer
zijn als het wel geld voor scholen. als ik
zelf klaar ben dan ga ik soms naar buiten
of zit tv te kijken. soms speel ik ook met
de drone en maak ik filmpjes. wat ik aan
deze thuis onderwijs nou wel leuk vindt is
dat je mag kiezen wat je als eerst gaat
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doen en dan de volgende, maar hoop wel
dat we weer naar school kunnen. maar als
je een broer of zus hebt zoals ik dan kun je
soms hulp vragen als je iets niet snapt.
vandaag gaat het wel goed.
Angel
Thuis werken vind ik best anders dan
normaal. We hebben dit wel eerder gehad
dus ik weet wel een beetje hoe het gaat.
We beginnen in de ochtend met online les
tot 9:30 en dan hebben we 11:00 weer les.
Soms doen we ook spelletjes in de les en
ik vind het wel leuk. Alles gaat goed, maar
naar school gaan vind ik fijner. Ik zie mijn
vriendinnen niet meer. Maar dat maakt
niet zoveel uit, want we zitten in een
lockdown zodat het corona virus niet meer
verspreid word. Ik hoop dat het corona
virus snel voorbij gaat zodat we weer naar
school kunnen!
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Foto’s van de juffen!
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