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Woensdag 29 januari
Vrijdag 31 januari
Woensdag 5 februari
Maandag 10 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Balinstee
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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Studiedag
Op woensdag 29 januari is er een studiedag. In de ochtend werkt het team op school binnen
de verschillende werkgroepen. Er wordt gekeken naar de keuze van een nieuwe
rekenmethode; de inzet van de methode Estafette (voortgezet technisch lezen), die vorig
jaar in gebruik genomen is, wordt geëvalueerd. Daarbij worden de verschillende vakplannen
(hoe wij werken met een methode) verder aangescherpt. Zo ook de voortgang van de
oprichting van de leerlingenraad en de klassenvergaderingen.

De middag wordt ingevuld met een lezing ‘Hoe leren kinderen? Wat kan ík ermee?’ Deze
bijeenkomst is met alle basisscholen van Aberdingk Thijm Scholen.
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Zoals u weet, is er bovenstaande dagen opgeroepen door de onderwijsbond om te staken.
De Hobbitstee is deze dagen open voor regulier onderwijs; het merendeel van de
leerkrachten, dat werkt op deze dagen heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken
van hun individueel stakingsrecht.

Binnen onze school voelen wij zeker ook het tekort aan leerkrachten en dat lijkt in de
toekomst alleen maar toe te nemen. Het is van belang, dat meer jonge mensen het vak van
leerkracht gaan kiezen en dus na de middelbare school kiezen voor een daarbij passende
vervolgopleiding.
De Hobbitstee heeft drie middelbare scholen van Alberdingk Thijm Scholen benaderd, te
weten Laar & Berg, ATC en Aloysius College. De bovenbouw-leerlingen van deze scholen
met een interesse voor het beroep zijn uitgenodigd om een dagje mee te kijken bij ons.
Deze uitnodiging is enthousiast ontvangen en op donderdag 30 januari zullen er dan ook in
alle groepen leerlingen van deze scholen zijn.
Oudercommissie
De oudercommissie is op zoek naar een nieuwe penningmeester voor het nieuwe
schooljaar 2020-2021. Dit schooljaar is bedoeld als de periode om een overdracht te laten
plaatsvinden door de huidige penningmeester en volgend schooljaar wordt dan de taak avn
de huidige penningmeester overgenomen..
Een penningmeester beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdragen en maakt hiervoor
de begroting. Bent u goed in financiën en vindt u het leuk om dat talent voor de school in
te zetten, dan kunt u zich melden bij Andrea Majoor andreamajoor@gmail.com
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Medezeggenschapsraad
Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen; de tweede MR vergadering in onze nieuwe setting
is een feit! Voorafgaand aan de verkiezing hebben de ouders zich voorgesteld, maar hoe
varen we nu? Hoe wordt de inhoud van de MR vergadering bepaald? Welke zaken spelen
bovenschools en op welke wijze kunt u uw stem laten horen?

Waar we bij de eerste vergadering allen nog wat aan het aftasten waren, zit iedereen nu op
zijn plek: Marije als voorzitter en GMR-lid, Hylke eveneens als GMR-lid en Kim als secretaris.
De overige MR leden brengen naast hun enthousiasme en toewijding allen een eigen stuk
expertise mee. Zo is Natalie afkomstig uit het primair onderwijs, Gerda is werkzaam in de
onderbouw en wil graag van alle lopende zaken op de hoogte blijven.
Terugkoppeling tussen team en MR vindt zij belangrijk. Sophie is werkzaam in de
middenbouw. Zij denkt graag mee met de ouders van de MR over de ontwikkelingen binnen
de Hobbitstee.
Jaarplanning
We werken aan de hand van een jaarplanning. De jaarplanning wordt ieder schooljaar in
samenspraak met Carolina vastgesteld. Zo is op maandniveau duidelijk op welke
onderwerpen actie noodzakelijk is vanuit zowel MR als directie en welke rechten de MR
heeft (informatie-, instemmings-, advies- of initiatiefrecht). De onderwerpen zijn zeer
uitlopend, namelijk van:
• Begroting tot vergaderdata;
• Beleidsplannen tot vakantieplanning;
• Informatieavond tot evaluatie schoolresultaten;
• Personeelsplan ontwikkelingen tot oudercommissie;
• En… Alles daartussen.
Dat daartussen is divers: ingekomen vragen, ontwikkelingen (evaluatie tussenschoolse
opvang en gym in Huis van Eemnes), aanwezigheid MR bij activiteiten o.a. de open dag en
ouderavonden en ouderparticipatie.
Bovenschools
Afgelopen december is Hylke Peek bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) aanwezig geweest. Hier komen leden van de MR samen van elke school binnen onze
stichting. Dit zijn de belangrijkste punten die zijn besproken:
• Bovenschoolse begroting voor 2020. Hier is akkoord door de GMR op gegeven.
• GMR reglement: kleine wijzigingen besproken en akkoord bevonden.
• Lerarentekort: het bestuur is hier op regionaal niveau over in gesprek.
• Het protocol medisch handelen is besproken.
• In Hilversum komt men medio 2020 met een nieuw Integraal Huisvesting Plan. Dit
heeft impact op de Hilversumse scholen.

Aartseveen 70
3755 VE Eemnes
035-5389891
www.hobbitstee.nl

Uw stem
Naast de korte lijn die u heeft met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en - in voorkomend
geval - met de directie, zijn de ouders van de MR de spreekbuis van alle ouders op school!
Ziet u ons lopen en heeft u een vraag of suggestie; schiet ons aan. Weet u even niet wie er
bij de MR hoort? We hangen (binnenkort) met foto op het bord naast de kopieerruimte. Wilt
u uw expertise aanbieden en ons bijstaan met raad en daad? Maak dit kenbaar. Nieuwsgierig
naar de vergadering? U kunt aanschuiven bij het openbare deel.
Tot slot een vraag: op welke wijze zou u door de MR willen worden geïnformeerd? Uw
reactie kunt u doorgeven aan Nathalie, Hylke of Kim. Per mail mag ook:
mrhobbistee@gmail.com.

Nog een fijne week gewenst door het team van de Hobbitstee

