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Activiteitenoverzicht
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35

36
37
38
39
40
41
42
43

Maandag 26 augustus
Woensdag 28 t/m 30 augustus
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Woensdag 11 september
Vrijdag 13 september
Woensdag 18 september
Woensdag 25 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Eerste schooldag van schooljaar 2019-2020
Kamp groep 7 en 8
Informatieavond van 19.30-21.00 uur
Jaaropening
Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Baldo-Frodo
Studiedag: kinderen zijn vrij
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Merijn-Dwalin
Weekviering
Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Ma 21 oktober t/m vrij 25 oktober Herfstvakantie

Start nieuwe schooljaar
Allereerst hopen wij dat u allen een fijne zomervakantie heeft gehad en heeft genoten van
de tijd met elkaar!

Dit schooljaar start de Hobbitstee weer met een fijn team, aangevuld met enkele nieuwe
collega’s. Janine Slot werkt op de vrijdagochtend in de Merijnstee en op de vrijdagmiddag
is zij in de Frodostee. Carla Brons werkt op de vrijdagochtend in de Pepijnstee en op de
donderdagen om de week. Zoë Hyman werkt maandag in de Bomberstee. Sandra
Heemskerk werkt vrijdagochtend in de Bomberstee.
In de middenbouw in de Thorinstee is er helaas nog een vacature op de donderdag en de
vrijdag. Het goede nieuws is wel dat komende vrijdag een sollicitante een proefles komt
geven. Zij solliciteert tevens voor de vacature van interne begeleiding voor de groepen 1
t/m 4. Carolina is donderdag en vrijdag de leerkracht in de Thorinstee; samen met Sophie.
Samen met Laura vervult Carolina de taken van intern begeleiding tot de vacature is
ingevuld.
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En dan de eerste maandag van schooljaar 2019-2020….
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 starten de schooldag in hun stamgroep en de kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 starten de schooldag in hun instructiegroep. In de middag is er voor
alle groepen stamgroeptijd.

Via parro heeft u een berichtje ontvangen om u in te schrijven voor de startgesprekken;
deze gesprekken zijn bedoeld voor die kinderen die een nieuwe leerkracht krijgen. Bij het
inplannen, vergeet niet op ‘bevestigen’ te klikken. We hebben gemerkt dat dat bij de
gesprekken voor de zomervakantie soms mis is gegaan.
Kamp groep 7 en 8
Aankomende woensdag gaat de bovenbouw op kamp. De bestemming is Almere, alwaar zij
met elkaar allerlei activiteiten gaan ondernemen, zoals zwemmen en klimmen. De
weersverwachting is goed, dus dat is mooi meegenomen! Begeleidende leerkrachten zijn
Laura, Curs, Anne, Liesbeth en Matthijs. Liesbeth wordt deze dagen vervangen door Ida (woe
en vrij) en Harriët (donderdag). Op de donderdag zal er geen bewegingsonderwijs zijn van
Matthijs. Op woensdagochtend zwaaien de groepen 1 t/m 6 de bovenbouwers uit.
Informatieavond
Op dinsdag 3 september is er een informatieavond, waarvoor u van harte uitgenodigd bent.
De avond begint om 19.30 uur in de middenruimte met een meer algemeen gedeelte en
daarna kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). De avond eindigt om 21.00
uur. Tijdens het eerste gedeelte krijgt u, naast algemene informatie vanuit het team ook
informatie vanuit de MR en de OC. In de klassen kunt u methodes inzien en verschillende
materialen bekijken. Het is fijn als u aan de leerkracht doorgeeft of u wel of niet aanwezig
bent.
Jaarboekje
Vanuit de voorgaande jaren bent u gewend een jaarboekje mee te krijgen, waarin de
contactgegevens van de kinderen staan en de jaarplanning in opgenomen zijn. Sinds de
invoering van de Privacywet vorig jaar is het niet meer toegestaan om contactgegevens op
deze manier te verstrekken.
De jaarplanning wordt volgende week nog wel uitgegeven; deze is ook al op de website
www.hobbitstee.nl te lezen.
Vernieuwingen
Ook deze vakantie zijn weer de nodige werkzaamheden binnen de school geweest. Alle
toiletruimtes zijn vernieuwd en zien er weer fris uit. Bij de Bomberstee heeft de toiletruimte
plaatsgemaakt voor een extra speelruimte bij het lokaal.
Praktisch
• De vakantie loopt ten einde: denkt u eraan uw kind(eren) op luizen te controleren,
dank!
• De dinsdag en de donderdag is er gym. De kinderen moeten deze dag hun
gymkleding en gymschoenen meenemen.
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•

Gevonden voorwerpen: voor de vakantie zijn er de nodige kledingstukken blijven
liggen op school. Deze liggen maandag op het podium in de middenruimte. Dus
mocht u iets missen ……

Laatste vakantieweekend
Een weekend met stralend weer is de verwachting! Nog even daarvan genieten en dan zien
wij jullie graag maandagochtend!

Het team van de Hobbitstee

