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Woensdag 18 december Kerkviering
Donderdag 19 december Kerstkoken in de middag
Kerstdiner in de avond en ouderborrel
Vrijdag 20 december Start van de kerstvakantie voor alle groepen
om 11.45 uur
Maandag 6 januari 2020 Eerste schooldag van het jaar 2020
Open inloop kleuterbouw
Maandag 13 januari Start afname toetsen leerlingvolgsysteem
groepen 2-7
Woensdag 15 januari Kanjer-Ouderles voor kleuter- en
onderbouw
Woensdag 22 januari Kanjer-Ouderles voor midden- en
bovenbouw
Woensdag 29 januari Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 31 januari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 5 februari Weekviering Balinstee
Maandag 10 februari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 12 februari Weekviering door ouders
Donderdag 13 februari Verslag mee naar huis
Vrijdag 14 februari Carnaval viering
Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
Maandag 17 februari t/m vrijdag Voorjaarsvakantie
21 februari
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Kerstmis
De Hobbitstee is prachtig versierd. De kerstbomen in de middenruimte, bij de bibliotheek
en in de klassen geven met hun lichtjes en kerstballen een gezellige sfeer. Dank aan de
Welkoop voor het geven van deze mooie bomen!

Woensdag 18 december is de viering in de kerk. Hier wordt een kerstspel opgevoerd door
kinderen uit de verschillende bouwen. Rond een uur of 10 lopen we naar de Nicolaaskerk
aan de Wakkerendijk. De kinderen uit de bovenbouw begeleiden hierbij de jongere kinderen.
Rond 10.30 uur start de viering; ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom. Mochten daar jonge kinderen bij zijn, dan moeten zij wel stil kunnen zijn tijdens de
viering. Rond 11.45 uur zijn de kinderen weer op school, waar warme chocolademelk en
iets lekkers wachten.
Op donderdag 19 december gaan de kinderen ’s middags in groepjes van ongeveer 3 à 4
kinderen gerechtjes maken voor het kerstdiner van die avond. Dit gebeurt bij een ouder
thuis.
Die avond is het kerstdiner. Het diner begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Kinderen
nemen die ochtend een bord, beker en bestek mee, voorzien van hun naam. Graag in een
plastic tas, waarin het ’s avonds weer mee naar huis kan.
Het schoolplein is verlicht met kaarsjes. Hiervoor zijn glazen potjes nodig, schoon zonder
etiket. Op diverse punten in de school staan dozen, waar u ze in kunt leveren.
Voor ouders is er tijdens het kerstdiner de mogelijkheid om gezellig met elkaar te zijn op
het kleuterplein. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de oudercommissie.
Vrijdag 20 december is de laatste schooldag van het jaar 2019. We ruimen op en sluiten
gezellig in de groep het kalenderjaar af. De kerstbomen gaan dan de school uit. Wilt u een
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kerstboom mee naar huis nemen, dan dat graag tijdig aangeven bij Ida. De kerstvakantie
begint om 11.45 uur voor alle groepen.
Huis van Eemnes
Onlangs hebben de directeuren van de scholen in Eemnes, samen met de leerkrachten
bewegingsonderwijs een rondleiding gekregen door het nieuwe Huis van Eemnes. Het is
een mooi, ruim gebouw met veel voorzieningen voor de inwoners van Eemnes.

In de kerstvakantie worden de materialen vanuit de HIlt verhuisd. Op zaterdag 4 januari
wordt het Huis van Eemnes in gebruik genomen en dat betekent voor ons dat vanaf dinsdag
7 januari de lessen bewegingsonderwijs daar worden gegeven. Zaterdag 25 januari is de
officiële opening.
Voor de scholen is een aparte ingang aan de zijkant die direct uitkomt bij de sporthal en de
trap naar de kleedkamers. Het lopen naar de nieuwe gymlocatie zal ongeveer 7 minuten
zijn en de route loopt geheel over een voetpad naar de oversteekplaats bij de Noordersingel.
Het gymrooster blijft ongewijzigd en op de dinsdag en donderdag starten de
onderbouwgroepen met gym. Met hun leerkracht lopen ze vanuit school naar het Huis van
Eemnes. Graag er extra alert op zijn, dat uw kind op tijd op school is, zodat de
desbetreffende groep vlot kan gaan lopen. De eerste gymles start om 08.45 uur.

Een fijne week gewenst door het team van de Hobbitstee

