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Beste ouders en/of verzorgers,
Nog twee weken en dan is het alweer kerstvakantie. Wat vliegen de dagen, weken en
maanden voorbij. Vorige week vrijdag 3 december hebben we ondanks alle Corona
maatregelen een leuk Sinterklaasfeest gehad op De Kinderhof. De leerlingen hebben genoten.
Op maandag 29 november is er ook een start gemaakt met het aanleggen van ons “nieuwe”
groene schoolplein. Er is de afgelopen twee weken hard gewerkt en de eerste veranderingen
zijn al goed te zien. Het wordt echt een heel mooi schoolplein. Wel is er dringend hulp nodig
van ouders. Als u tijd heeft, wilt u dan komen helpen? U kunt zich opgeven via Social Schools.
De ouders die al geholpen hebben, willen we hartelijk bedanken voor hun hulp!
Volgende week is er weer een nieuwe persconferentie. Dan wordt bekend of de maatregelen
die nu gelden worden verlengd. Er wordt gesproken over een eventuele verlenging van de
kerstvakantie. De vakantie zou dan een week eerder moeten beginnen. Demissionair minister
Slob van onderwijs liep al vooruit op de besluitvorming en heeft gezegd dat er geen sprake is
van een eerdere sluiting. Wij wachten rustig de persconferentie af en houden u op de hoogte.
In deze Hofbode kunt u ook een stukje lezen over de kerstviering met de leerlingen. Helaas
moeten we door de Corona maatregelen Kerst overdag vieren met de leerlingen. We gaan er
met elkaar een fijne viering van maken.
Afgelopen week heeft de oudervereniging samen met de leerkrachten de school in Kerstsfeer
gebracht. Het ziet er in de klassen en in de gezamenlijke ruimten heel gezellig uit.
Het team van De Kinderhof wil de oudervereniging (en andere ouders) heel erg bedanken voor
het versieren van de school.
Er staat weer veel informatie in deze Hofbode.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
22/12: Kerstlunch
24/12: Studiedag (leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij)
27/12 t/m 7/1: Kerstvakantie

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Te laat

Levering Zelftesten

Te laat

De levering van 2,4 miljoen zelftesten volgt
na de aanvullende maatregelen die het
kabinet vrijdag 3 december heeft
aangekondigd. Eén van de maatregelen is
het dringende advies voor kinderen in de
bovenbouw (groep 6 t/m 8) om twee keer
per week gebruik te maken van een
zelftest.

komen of je een keer verslapen kan
altijd gebeuren. We merken de laatste tijd
wel dat er veel ouders met kinderen en
oudere kinderen pas om 8:30u het plein
oplopen.
Laatkomers missen een deel van de start
en verstoren die voor anderen. Het is
vervelend voor de leerkracht, maar ook erg
vervelend voor de leerling zelf. Alle ogen
zijn op dat moment op de laatkomer
gericht. En het gaat ten koste van ons
onderwijstijd. De onderbouwleerkracht
moet bijv. weer de voordeur opendoen,
meehelpen of nog even snel een ouder te
woord staan. Dus wanneer contact met de
leerkracht gewenst is, kunt u via Social
Schools een bericht sturen naar de
leerkracht of voor/na schooltijd bellen naar
school.
Te laat komen valt onder de leerplichtwet
en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.
Het aantal minuten dat het kind te laat
komt is daarbij niet van belang. We
spreken van ongeoorloofd te laat komen
als een kind zonder geldige reden of
melding vooraf – zoals bijv. dokters- of
tandartsbezoek- te laat in de les is.
Wij willen u echt vragen om eerder van huis
weg te gaan en er goed op letten dat
kinderen op tijd op school zijn. Tien
minuten voordat de school begint gaat de
deur open. De groepen 1 t/m 8 starten om
8:30u en dan sluiten alle deuren. Dit ook
met het oog op de veiligheid. Na 8:30u
wordt de hoofdingang gebruikt om de
school te betreden, want daar kan de
ondersteuning de deur gelijk openen.

Volgende week ontvangen wij deze
levering gekregen en delen we deze uit aan
de kinderen. Er zijn voldoende testen
gegeven voor twee testen gedurende twee
weken. Ouders of verzorgers kunnen
leerlingen thuis helpen bij het testen. Bij
een negatieve test kan de leerling naar
school. Bij een positieve test gaat de
leerling en de rest van het gezin in
quarantaine en laten zich testen in de
teststraat van de GGD. Voor de
kerstvakantie volgt er een tweede

automatische levering.
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Kerst
Beste ouders/verzorgers,
De school is prachtig versierd in
kerstsferen. Bedankt voor alle hulp! De
viering zal er in verband met corona dit jaar
wat anders uitzien dan andere jaren. Op
woensdag 22 december is de kerstlunch. Er
komt een patatkraam op school. De
kinderen hoeven dan geen lunch mee te
nemen. Ook voor drinken wordt gezorgd.
Samen eten en drinken we in onze mooie
versierde lokalen. De kinderen mogen ook
hun mooiste kerstkleding aantrekken. De
schooldag duurt zoals gewoonlijk tot 14:00
uur. Op donderdag 23 december is het een
normale schooldag en ruimen we met de
kinderen alle kerstspullen op. Na deze dag
hebben de kinderen vakantie.
We hebben al een aantal glazen potjes
ontvangen, zou u ervoor willen zorgen dat
uw kind een glazen potje meeneemt?
De Kinderhof zet zich met kerst in voor een
goed doel. Dit jaar is dat Stichting Jarige
Job. We verzamelen met de kinderen lege
flessen zodat we deze kunnen inleveren en
een mooi geldbedrag kunnen ophalen voor
het goede doel. Zou u thuis kunnen kijken
naar lege flessen? Deze mogen bij de
ingangen van de school neergelegd
worden.
Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep
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Kwink Groep 1/2C
Vier je kwaliteiten
Wat zijn jouw kwaliteiten? Deze vraag
stond de afgelopen weken in de groep
centraal.
Wat kun je al goed, waar ben je trots
op? De kinderen mochten dit in de
groep vertellen. Er werden heel veel
verschillende kwaliteiten genoemd. Wat
kunnen de kinderen veel.
Hieronder een aantal dingen die
werden genoemd:
hard rennen, de tafel dekken,
voetballen, gezellig spelen, papa en
mama helpen, goed naar de juf
luisteren, kunstjes op het duikelrek,
goed bouwen, tekenen, knutselen,
zwemmen, onder water zwemmen,
zingen, turnen, dansen en nog heel veel
meer.
Cameron, Divine, Quinten,
Amelia, Janne, Maik,
Tugçe, Pien, Amani,
Sophia, Isabella, Viktor,
Vigo, Lex, Riley, Lorin,
Hajamarie, Ole, Liselotte,
Amina, Elinor,
Lamyae, Tobias,
Mert, Levi,
Mijanou, Aras,
Tove.
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Nieuw schoolplein
Er wordt inmiddels heel hard gewerkt aan
ons nieuwe schoolplein. Hieronder een
paar foto’s zodat u de ontwikkelingen
kunt volgen!
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