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Maandag 10 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

Open inloop kleuterbouw
Weekviering door ouders
Verslag mee naar huis
Carnaval viering
Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
Maandag 17 februari t/m vrijdag Voorjaarsvakantie
21 februari
Woensdag en donderdag 26 en 10-minuten gesprekken
27 februari
Maandag 2 maart 10- minuten gesprekken
Woensdag 4 maart Weekviering
Vrijdag 6 maart Open inloop kleuterbouw
Woensdag 11 maart Weekviering Merijnstee
Maandag 16 maart Open inloop kleuterbouw
Woensdag 18 maart Open dag
Woensdag 25 maart Weekviering Thorinstee
Woensdag 1 april Weekviering Bomberstee-Balinstee
Vrijdag 3 april Open inloop kleuterbouw
Donderdag 9 april Paasviering
Vrijdag 10 april Goede vrijdag
Maandag 13 april Tweede Paasdag
Woensdag 15 en donderdag 16 Centrale Eindtoets groep 8
april
Vrijdag 17 april Koningsfeest
Kinderen zijn om 14.00 uur uit: begin van de
meivakantie
Maandag 20 april t/m vrijdag 1 Meivakantie
mei
Maandag 4 mei Studiedag: kinderen zijn vrij
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag: vrije dag
Donderdag 7 mei Herdenking Eemnes groep 7
Maandag 11 mei Schoolfotograaf
Dinsdag 12 mei t/m vrijdag 15 mei Avondvierdaagse
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Leerlingen uit het middelbaar onderwijs lopen een dagje mee
Vorige week waren leerlingen vanuit het ATC (Aberdingk Thijm College), Laar&Berg en
Aloysius College een dagje op bezoek. Zij hebben interesse in het vak van leerkracht en
konden deze dag de dagelijkse praktijk ervaren.
Via onderstaande link krijgt u een indruk van deze dag
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261092/ludieke-actie-op-basisschool-in-eemnes-jufof-meester-voor-een-dag
Carnaval
Volgende week vrijdag is de viering van Carnaval op de Hobbitstee. Volgens vele kinderen
het leukste feest van het schooljaar. De kinderen en leerkrachten komen deze dag verkleed
naar school. Het eerste deel van de ochtend zijn er activiteiten te doen in de verschillende
groepen en om 10.45 uur begint de viering in de middenruimte. Bij de viering zijn de ouders
van harte welkom.
De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te nemen en om 11.45 uur begint voor
alle groepen de voorjaarsvakantie.
Leerlingenraad
Tijdens de afgelopen weekviering hebben Lieke, Inez en Feline uit groep 8 de oprichting van
de leerlingenraad bekend gemaakt. In de week na de voorjaarsvakantie kunnen leerlingen
zich verkiesbaar stellen. Het betreft twee leerlingen uit leerjaar 8, twee uit leerjaar 7 en twee
uit leerjaar 6 en twee uit leerjaar 5. Deze leerlingen vertegenwoordigen ook de kleuter- en
de onderbouw.

Als een kind zich verkiesbaar stelt, vindt hij/zij het leuk om mee te denken om de school
een nog fijnere plek te maken voor iedereen. Hij/zij kan goed luisteren naar de ideeën en
standpunten van andere leerlingen en probeert deze ook goed te vertellen in de
leerlingenraad. Hij/zij denkt ook na over welke onderwerpen in een leerlingenraad
besproken moeten worden.
Mogelijke onderwerpen zijn regels binnen de school, vieringen, goed omgaan met het
milieu/afval binnen en rond de school, ed. De onderwerpen kunnen aangedragen worden
vanuit klassenvergaderingen, vanuit de vertegenwoordigers zelf, vanuit een ideeënbus. De
ideeënbus zal geplaatst worden op een centrale plaats binnen de school en is afgesloten.
In de week van 2 maart zijn dan de verkiezingen en in de week van 9 maart worden de
stemmen geteld en weten we wie toetreden tot de eerste leerlingenraad van de Hobbitstee.
Lieke, Inez en Feline blijven dit schooljaar sowieso lid om te zorgen dat hun idee goed ‘staat’,
zodat ze met een gerust hart de Hobbitstee kunnen verlaten;-).
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Berichtje vanuit Vlinder (Dwalinstee) en Emma (oud-Hobbit)
“In Australië zijn hele heftige bosbranden. Veel dieren zijn door het vuur gewond geraakt.
Om de dieren te kunnen helpen, is er goede hulp nodig. Omdat er soms niet genoeg geld
is voor goede hulp, voeren wij actie!

Samen gaan wij langs de deuren om lege statiegeld- flessen op te halen. Die flessen leveren
wij in bij de supermarkt en dat geld gaat naar het WNF (Wereld Natuur Fonds).
In de Hobbitstee hebben wij een krat neergezet waar u ook uw flessen in kan leveren. De
krat staat bij de kapstok van groep ¾.
Wij hebben nu €40,- opgehaald, maar wij hopen natuurlijk veel meer geld op te halen.
Namens alle gewonden dieren in Australië heel erg bedankt!”
Vlinder en Emma

Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend!

