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Het Hobbitsteentje
Activiteitenoverzicht
W eek
5
6
7

8
9

Woensdag 30 januari
Maandag 4 februari
Woensdag 6 februari
Woensdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
18 februari t/m 22 februari
Dinsdag 26 februari
Vrijdag 1 maart

10

Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart

11

Maandag 11 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 20 maart
Woensdag 27 maart
Vrijdag 29 maart
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Maandag 8 april
Woensdag 10 april

12
13
14
15

16

18
19

Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april
23 april t/m 3 mei
Maandag 6 mei
Vrijdag 10 mei

2019
Studiedag: kinderen zijn vrij
Open inloop kleuterbouw
Weekviering
Weekviering door ouders
Verslagen mee
Open inloop kleuterbouw
Start voorjaarsvakantie alle groepen om 11.45 uur
Voorjaarsvakantie
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7
Carnavalsviering
Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7
Weekviering Baldostee
10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7
Open inloop kleuterbouw
Open dag Hobbitstee
Weekviering Bovenbouw IPC
Weekviering Bomberstee en Pepijnstee
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Thorinstee
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Open inloop kleuterbouw
Praktisch verkeersexamen groep 7
Weekviering
Eindtoets groep 8
Paasviering
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Schoolfotograaf
Open inloop kleuterbouw
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Landelijk lerarentekort
Zoals u vast via de media heeft vernomen is er landelijk een groeiend tekort aan
leerkrachten. Ook op Hobbitstee ervaren we de gevolgen hiervan. Tot op heden lukt het
de Hobbitstee vrijwel altijd om bij ziekte of verlof in vervanging te voorzien. Dit is mede
mogelijk, omdat vanuit Stichting Alberdingk Thijm Scholen, door gericht werven de
vervangingspool uitgebreid is met nieuwe invallers. Desalniettemin merken we dat het
lastiger wordt om bij ziekte/verlof structurele vervanging te vinden. Ook het invullen van
vacatures is moeilijker dan voorheen.
Is het zo dat er vervanging nodig is, dan volgt de Hobbitstee de volgende stappen:
§
§

§

§

Invallers uit de vervangingspool worden benaderd
Indien er geen vervanging uit de pool mogelijk is, wordt bekeken of collega’s, die
niet voor een klas staan, de klas kunnen overnemen. (Intern begeleider, directie,
onderwijsassistent). Ook collega’s die parttime werken, kunnen worden gevraagd
extra te werken. Dit gebeurt altijd in goed overleg.
Mocht bovenstaande niet mogelijk zijn, dan verdelen we de klas over andere
groepen waarin de leerlingen gericht werken aan opdrachten die hiervoor geschikt
zijn.
De vraag aan ouders om hun kind een dag thuis te houden, is in principe geen
optie. Mocht dit toch gebeuren, dan is dit altijd in overleg met het bestuur van
Alberdingk Thijm Scholen. Op de Hobbitstee hebben wij één keer deze vraag aan
de kleutergroepen gesteld: de vrijdagochtend vóór de herfstvakantie. We hadden
toen te maken met de hoogst uitzonderlijke situatie dat in totaal 50% van de
leerkrachten binnen ons team niet kon werken wegens ziekte/operatie; hierbij
waren de beide kleuterleerkrachten geveld door de griep. Vanuit school wordt dan
de mogelijkheid tot opvang van leerlingen geboden voor wie ouders echt geen
mogelijkheid hebben tot opvang. Deze leerlingen zijn dan in een andere groep.

Momenteel hebben wij een vacature in de middenbouw. Leerkracht Rajko van der Kleijn
volgt vanaf de herfstvakantie een begeleidingstraject, dat met name gericht is op
klassenmanagement-vaardigheden. Carolina heeft besloten, in goed overleg met Rajko en
het bestuur dat het beter is als hij zijn traject op een andere school binnen Alberdingk
Thijm Scholen voortzet.
Er is een vacature uitgezet voor de middenbouw en Carolina staat zolang in de
middenbouw. Dit is mogelijk, dankzij de steun en inzet van het team van de Hobbitstee en
van het bestuur. Carolina is hierdoor minder in ‘haar kantoortje’. Heeft u een vraag aan
haar, is dat altijd mogelijk na schooltijd of via de mail. We hopen snel een fijne collega te
vinden in de middenbouw!
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W erkzaam heden binnen de school
Er worden de nodige werkzaamheden binnen de school verricht. Aankomende
voorjaarsvakantie wordt de vloer in de speelzaal vervangen. Zo worden ook de schommel
en het speelhuisje op het kleuterplein in deze vakantie vervangen.
Het opknappen van de toiletten is uitgesteld naar een langere vakantie (streven is de
zomervakantie) vanwege het coaten van de vloeren. Aanvankelijk zou dat gebeuren
afgelopen kerstvakantie. En het zandbaknet voor de kleuterzandbak is eindelijk
gearriveerd! Beetje bij beetje….
Schoolvakanties voor schooljaar 2019-2020
In onderstaande tabel leest u de schoolvakanties van volgend schooljaar. Op een later
tijdstip volgen nog de data van twee studiedagen.
Start schooljaar 2019-2020: Ma 26 augustus 2019
Herfstvakantie
Ma 21 oktober
t/m
Kerstvakantie
Ma 23 december
t/m
Voorjaarsvakantie
Ma 17 februari
t/m
Goede vrijdag en
Vrijdag 10 april
t/m
Pasen
Meivakantie
Ma 20 april
t/m
Studiedag
Ma 4 mei
Bevrijdingsdag
Di 5 mei
Hemelvaart
Do 21 mei
t/m
Pinksteren
Ma 1 juni
Zomervakantie
Ma 6 juli
t/m

Vrij 25 oktober 2019
Vrij 3 januari 2020
Vrij 21 februari
Ma 13 april
Vrij 1 mei

Vrij 22 mei
Vrij 14 augustus

Het team van de Hobbitstee wenst u voor morgen een fijne dag en graag tot donderdag!

