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Het Hobbitsteentje
Activiteitenoverzicht
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Maandag 7 januari
Dinsdag 8 en woensdag 9 januari
Woensdag 16 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari
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
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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
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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

Eerste schooldag in 2019
Open inloop kleuterbouw
Advies- en voortgangsgesprekken groep 8
Kanjerouderlessen
Bezoek van orkest uit Taiwan
Kanjerouderlessen
Open inloop kleuterbouw
Studiedag: kinderen zijn vrij
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Thorinstee en Dwalinstee
Weekviering
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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Een voorspoedig 2019
Wij wensen alle Hobbits, klein en groot een leerzaam en liefdevol 2019 toe! We gaan er
met elkaar een goed jaar van maken op de Hobbitstee. Onderstaand berichtje staat in
ieder geval voor een mooi uiteinde van 2018.
Voedselbankactie succesvol!
De voedselkratten- actie voor de Voedselbank leverde 6 volle kratten op. Bedankt, lieve
ouders die hebben meegedaan! Daarnaast doneerde Natascha Ligter vier Boni
voedseldozen. Natascha spaart jaarlijks Boni voedseldozen voor arme gezinnen. Bedankt
Natascha, en volgend jaar gaan we voor 10 kratten! Groet van Lisette Schaapherder
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Kanjerouderlessen
Woensdag 16 en 23 januari zijn de Kanjerouderlessen.
Het doel van deze lessen is om ons er bewust van te zijn dat we vanuit vertrouwen met
elkaar omgaan en met respect over en met elkaar praten. Het doel is niet om ouders te
laten zien hoe deze lessen in de klas worden uitgevoerd; het is namelijk geen normale
klassensituatie. Het maakt wel het gedachtegoed van de Kanjertraining sterker op school,
als u aanwezig bent bij deze ouderles.
Op woensdag 16 januari bent u als ouders van de Pepijnstee en de Merijnstee van harte
welkom om 08.30 uur. Voor de ouders van de Bomberstee en de Baldostee starten de
ouderlessen om 11.30 uur. Op woensdag 23 januari zijn de ouders van de Thorinstee en
de Frodostee om 08.30 welkom en de ouders van de Balinstee en Dwalinstee om 11.30
uur. De lessen worden per stamgroep gegeven, in de speelzaal of in de middenruimte.

Onze leerkrachten zijn bevoegd tot het geven van de lessen van Kanjertraining, Nieuwe
leerkrachten gaan in het eerste jaar op training. Ook is er een Kanjer coördinator op
school. Dit is Sophie de Groot, leerkracht in de bovenbouw. Zij is tevens de
vertrouwenspersoon binnen de school. Begin dit schooljaar heeft zij zich aan de groepen
voorgesteld. In januari en februari heeft zij nog twee cursusdagen om de kennis actueel te
houden over de ontwikkelingen binnen Kanjertraining.
Cultureel
Dinsdag 15 januari bezoekt de bovenbouw het Rijksmuseum. Voor het vervoer wordt
gebruik gemaakt van de Museumpleinbus, een gratis vervoer voor leerlingen van groep 6,
7 en 8 van die basisscholen, die binnen een straal van 60 km van de ring van Amsterdam
liggen. Zij bezoeken de tentoonstelling ‘Proef de Gouden Eeuw’.
Dinsdag 22 januari bezoeken 29 leerlingen van een school uit Taiwan de Hobbitstee en
Merlin. Deze leerlingen maken deel uit van een orkest en zij geven in de middag een
uitvoering; in de ochtend zijn zij onderdeel van diverse groepen en zo maken zij kennis
met een Nederlandse school. Leuk om naar uit te kijken in deze maand januari!
Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend.
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