Hofbode start

4 september 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Na een heerlijke zomervakantie, zit de eerste schoolweek er inmiddels al weer op. We
hebben een goede start gemaakt met alle kinderen. Het was fijn, iedereen weer op school te
zien!
Op het kleuterplein is in de zomervakantie hard gewerkt. Juf Margot en Juf Saura zijn
verhuisd van lokaal en hebben nu zicht op het kleuterplein. Om dit mogelijk te maken, is het
toilet en het schoonmaakhok weg gehaald en het resultaat mag er zijn!

De eerste weken van dit nieuwe schooljaar, staan in het teken van De Gouden Weken. Dit is
een periode waarin de klas elkaar beter leert kennen door middel van het doen van
verschillende activiteiten en het maken van regels en afspraken. Dit doen we om zo een
optimale basis te leggen voor een fijn en veilig klimaat in de klassen en in de school. In de
volgende Hofbode volgt hier meer informatie over.
Wist u dat onze schoolgids ook te vinden is op onze site? Daar kunt u veel informatie vinden
over De Kinderhof: www.dekinderhof.nl
Ik wens namens het team van De Kinderhof alle leerlingen en ouders een heel gezond en
mooi schooljaar. We gaan er met elkaar een fantastisch schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet, Karin van den Hoven (schoolleider)

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie over de Kinderhof
Redactie: Anke van der Kooij: a.vdkooij@kpoa.nl
Opmaak: Anke van der Kooij
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Kennismakingsgesprekken
Helaas zal de koffieochtend in verband
met alle maatregelen dit schooljaar niet
doorgaan. We vinden het erg belangrijk
het contact met u als ouders zo goed
mogelijk te kunnen blijven behouden.
Daarom hebben wij ervoor gekozen de
kennismakingsgesprekken op school te
laten plaatsvinden. Mocht dit om
verschillende redenen niet mogelijk zijn,
kunt u een gesprek aanvragen bij de
leerkracht via Teams. Zo kunt u elkaar
toch nog spreken.
Gisteren heeft u de brief ontvangen over
de kennismakingsgesprekken. Denkt u
eraan hiervoor in te tekenen? Dit kan tot
dinsdag 8 september 14:00 uur.

Social Schools
Alle belangrijke informatie van school kunt
u vinden op Social Schools. Als u vragen
heeft over dit systeem, kunt u terecht bij
Annemiek Pitlo (administratie). Ook kunt u
als u ingelogd bent, onder de knop
Support een handleiding vinden op welke
manier Social Schools werkt.
De ziekmeldingen kunnen ook via Social
Schools gedaan worden. Uiteraard mag u
ook nog gewoon naar school bellen om uw
kind ziek te melden of om andere
redenen.
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Bereikbaarheid directie:
ouders van harte welkom!
Het team van De Kinderhof bestaat uit
enthousiaste leerkrachten, specialisten en
ondersteunend personeel. De directie
wordt gevormd door Karin van den Hoven
als schoolleider ( ma, di, do, vrij) en
Wendy van Renesse als teamleider (di,
woe, do). De leerkracht is altijd het eerste
aanspreekpunt. Wanneer er zaken zijn die
geen betrekking hebben op de leerkracht
dan bent u ook altijd van harte welkom bij
de directie.

Reminder studiedagen en
vakantierooster
Op deze dagen zijn de kinderen van groep
1 t/m 8 vrij.
Studiedagen:








Maandag 31 augustus 2020
Vrijdag 25 september 2020
Woensdag 11 november 2020
Donderdag 11 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Vrijdag 25 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
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Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie:
19-10-2020 t/m 23-10 2020
Kerstvakantie:
21-12-2020 t/m 01-01 2021
Voorjaarsvakantie:
22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag:
02-04-2021
2e Paasdag:
05-04-2021
Koningsdag:
27-04-2021
Meivakantie:
03-05-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart + vrijdag:
13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren:
24-05-2021
Zomervakantie
19-07-2021 t/m 27-08-2021

PARKEREN
Het brengen en halen van de kinderen is
de afgelopen week goed verlopen. Wel is
er één aandachtspunt: het parkeren. Het
team van De Kinderhof wil u vragen om
alleen in de parkeervakken te parkeren bij
het ophalen van de kinderen. Als er geen
plek meer is, wilt u dan in de wijk
parkeren? Alvast bedankt voor de
medewerking. Op deze manier zorgen we
samen voor de veiligheid van alle
kinderen!
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