Hofbode - Start schooljaar - 2022/2023

Beste ouders en/of verzorgers,
Een nieuw schooljaar staat weer voor de deur. Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) een
hele fijne en ontspannen vakantie gehad. Afgelopen week is het team van De Kinderhof weer
enthousiast gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. We hebben er weer
zin in om u en uw kind(eren) te ontmoeten.
Aanstaande maandag 22 augustus is de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar. Vanaf 8.20
uur bent u welkom in de school om te zien in
welke groep uw kind dit jaar zit. Ook kunt u even
kennismaken met de leerkracht van uw kind. Op
korte termijn krijgt u een uitnodiging voor de
kennismakingsgesprekken met de leerkracht.
Het team van De Kinderhof wenst u en uw
kind(eren) een heel gezond en goed schooljaar.
Laten we er met elkaar een mooi schooljaar van
maken!

Met vriendelijke groet namens het team van De Kinderhof,
Wendy van Renesse (teamleider)
Karin van den Hoven (schoolleider)

Agenda
5 t/m 16 september
27 en 28 september

Kennismakingsgesprekken
Studiedagen

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie
over de Kinderhof. Opmaak: Emmy Heidekamp
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Welkom in de groep(en)

Startpicknick

U krijgt uiterlijk vrijdag van de
groepsleerkracht van uw kind een bericht
via Social Schools met allerlei praktische
informatie. Met een reminder voor de
startpicknick om als ouder/verzorger
elkaar te kunnen ontmoeten met de groep
van uw kind. Tevens neemt de leerkracht u
mee in het trakteren en de vraag om te
denken aan gezonde voeding op school.
Maandag 10 oktober gaan we een nieuwe
poging wagen om van 14:30 tot 16:30u met
een ouderpanel in dialoog te gaan over o.a.
een gezond kindcentrum. Wilt u
meedenken, dan kunt u zich opgegeven bij
de schoolleiding. De uitnodiging kunt u in
de volgende Hofbode vinden.

Voor de vakantie hebben we u al
geïnformeerd over de startpicknick per
groep. Hierbij nogmaals een reminder.

Trakteren = feest
Leerlingen 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. Eén is genoeg en klein
is oké. Klik hier voor meer tips en
informatie.

Tussendoortje en lunch
Voorafgaand aan de kleine pauze wordt in
de groepen met de kinderen gegeten. Wij
vragen u om te denken aan gezonde
voeding (groente of fruit) en we geven de
voorkeur aan water of dranken zonder
suiker.

Een goed begin is het halve
werk en samen gaan we er weer een goed
jaar van maken! Daarom willen wij u graag
ontmoeten samen met de kinderen in de
vorm van een picknick tijdens de start van
het schooljaar.
Waarom?

Bij mooi weer vindt dit
plaats bij de zandbak* en de
educatietuin/grasveld. Als het slecht weer
is, dan vindt het plaats in de klas of een
andere ruimte binnen de school. Dit hoort
u eventueel van de leerkracht.
Waar?

U mag iets lekkers (klein)
meenemen om te delen en eventueel een
kleedje om op te zitten. We hebben er zin
in en hopen u dan te zien!
Wat?

Hoe laat?
Wanneer?

Van 13:00 tot 14:00 uur.
Woensdag 24-08

groep 1/2C*
groep 3

Donderdag 25-08:

groep 1/2A*
groep 7B

Vrijdag 26-08:

groep 2/3*
groep 6A

Maandag 29-08:

groep 1/2B*
groep 6B

Dinsdag 30-08:

groep 4/5

Woensdag 31-08:

groep 7A

Vrijdag 02-09:

groep 4*
groep 5

Donderdag 08-09:

groep 8

(Let op! Deze datum is een week verplaatst
en start om 13:15u i.v.m. gym)

