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Het Hobbitsteentje
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Woensdag 27
november
Donderdag 28
november
Vrijdag 29 november
Dinsdag 3 december
Donderdag 5
december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Woensdag 18
december
Donderdag 19
december

Podiumpietjes
Podiumpietjes
Podiumpietjes
Advies voortgezet onderwijs groep 8
Sinterklaasviering
Kinderen zijn ’s middags vrij
Open inloop kleuterbouw
Kerstboomviering om 08.30 uur
Kerkviering

Kerstkoken in de middag
Kerstdiner in de avond voor de kinderen/Kerstborrel
voor de ouders
Vrijdag 20 december Start van de kerstvakantie voor alle groepen om 11.45
uur
Maandag 6 januari Eerste schooldag van het jaar 2020
2020 Open inloop kleuterbouw

Nieuwe collega’s
Het is fijn te kunnen delen dat het verlof van Laura is ingevuld. Liselotte Schröder komt de
laatste periode van het schooljaar in de bovenbouw werken. De leerlingen van groep 8
hebben al kennis met haar gemaakt tijdens een proefles vorige week. Liselotte is een ervaren
leerkracht en verhuist van de kop van Noord-Holland richting Gelderland en dan is Eemnes
een mooie tussenstop.

Ook is de vacature van intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4 ingevuld door Diana van
Leeuwen. Zij neemt tijdens het verlof van Laura tevens de interne begeleiding van de
groepen 5 t/m 8 over. Haar werkdagen hiervoor zijn de dinsdag en de woensdag. De
maandag gaat zij werken in de Baldostee. Zij start 6 januari, na de kerstvakantie. Diana van
Leeuwen werkt nu nog voor een onderwijsadviesbureau en zij wil terug naar de praktijk van
de school. Zij heeft eerder gewerkt bij Alberdingk Thijm Scholen.
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Programmeren op de Hobbitstee
Bij het woord programmeren denken veel volwassenen aan moeilijke formules typen op
een computer om zo een programma te laten werken. Hedendaagse programmeurs (lees:
Hobbits) benaderen dit vakgebied van vele kanten...

Voor alles wat je met een computer kunt doen zijn programma’s geschreven, of het nu gaat
om teksten schrijven, het bewerken van foto’s of het spelen van games. Zo zijn er ook
programma’s geschreven om te leren programmeren (even iets om over na te denkenJ).
Op De Hobbitstee maken alle leerlingen kennis met programmeren. Als je op jonge leeftijd
begint met programmeren helpt dat om meer gestructureerd te denken. Het biedt de
mogelijkheid om jezelf intellectueel te ontwikkelen.

De kleuters leren programmeren met behulp van Blue Bots en Scratch Jr. (op de iPads). De
groepen 3/4 starten met Scratch Jr. op de Chromebooks gevolgd door het programmeren
van robots met behulp van WeDo 2.0 (ontwikkeld door LEGO).
In de middenbouw en bovenbouw werken de leerlingen heel zelfstandig met WeDo 2.0 en
gaan we een stapje verder met de onderzoeksvragen. Zij leren zelf een
presentatie/computerspel/website te ontwerpen en te maken aan de hand van gestelde
doelen en criteria met behulp van de Chromebooks. Ook zijn er lessen over Mediawijsheid.
Deze lessen op de donderdag worden begeleid door de leerkracht Leren Programmeren,
Curs Zegers èn door leerlingen uit de bovenbouw. Vol enthousiasme leren deze oudste
leerlingen van de school hun vaardigheden aan de jongere leerlingen. En van dit uitleggen
en begeleiden leren zij zelf ook weer!
Enkele ‘ambassadeurs’ uit de midden en bovenbouw kunnen jaarlijks meedoen aan het
bovenschools programma van onze stichting, Alberdingk Thijm Scholen. Hiervoor geeft de
school een aantal leerlingen op, waarvan opgevallen is, dat zij interesse hebben op dit
gebied. Dit is een mix van jongens en meisjes; leerlingen die voor het eerst opgegeven
worden en kinderen die al eerder hebben meegedaan. Alle basisscholen van Alberdingk
Thijm Scholen dragen zo hun leerlingen voor en vanuit bovenschools wordt daar een
evenwichtige keus gemaakt. Om de week, op de dinsdagmiddag nemen zij deel aan dit
programma. In een volgend Hobbitsteentje kunt u een verslag lezen van zo’n middag.
De leerlingen die deelnemen aan deze lessenserie koppelen hun bevindingen terug aan de
Curs, zodat een interessante ontwikkeling ook aan alle Hobbits aangeboden kan worden.
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Onze stichting stimuleert daarnaast het ICT onderwijs door het faciliteren van een IT-Lab
voorzien van alle benodigde apparatuur ter ondersteuning van de lessen. Onlangs ging de
middenbouw naar dit lab, genaamd TechSpace, voor een les over stop-motion animatie en
het gebruik van een greenscreen. Eind vorig schooljaar zijn de kleuters geweest.

Hobbits die programmeren zijn dus niet bezig met het typen van moeilijke formules maar
gebruiken de computer om hun creatieve oplossingen voor de opdracht uit te werken met
behulp van de nieuwste software en de 21ste eeuw vaardigheden. Het gebruik van de
computer beperkt zich zo niet enkel tot consumeren, het breidt zich uit tot creëren.
Sinterklaas
Sinterklaas is in ’t land en dit weekend komt hij ook naar Eemnes!
Vanmorgen tijdens de viering, samen met de Merlin was er een brief van Sinterklaas.
Donderdagochtend 5 december brengt hij een bezoekje aan de Hobbitstee en de Merlin en
hij neemt dan drie Pieten mee. Andere jaren sliepen de Pieten altijd in het Pietenhotel,
maar….dit jaar is het Pietenhotel helemaal vol. Geen plek meer voor drie Pieten….
Sinterklaas heeft gevraagd of de Pieten dan bij de Hobbitstee en Merlin mogen slapen. En
gelukkig, alle kinderen vonden dit een goed idee! Overdag zijn de Pieten er niet, want dan
zijn ze druk met allerlei Pietenklussen, zoals cadeautjes inpakken, pepernoten bakken,
chocoladeletters versieren.

Traditiegetrouw treden er in de week vóór 5 december Podiumpietjes op in de
middenruimte. Dit zijn leerlingen van groep 8. Dit jaar is dat op woensdag-donderdagvrijdag 27-28-29 november. Het optreden is van 08.20-08.35 uur. Vanaf 08.35 uur is de
leerkracht in de groep; de voorschoolse opvang brengt de kinderen deze ochtenden graag
naar de middenruimte.
Maandag 2 december mogen alle kinderen hun schoen zetten op school; we zijn benieuwd
wat we de volgende ochtend vinden!
Donderdag 5 december starten de kinderen in hun stamgroep. Ze houden hun jassen aan,
want we verwelkomen Sinterklaas buiten. De kinderen krijgen die dag een tussendoortje
vanuit school.
Het team van de Hobbitstee wenst u een gezellig weekend
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