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Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december

Sinterklaas-viering
Open inloop kleuterbouw
08.30 uur: Kerstboomviering
Kerkviering
Kerstkoken
Kerstdiner
Vrijdag 21 december Start kerstvakantie om 11.45 uur
Maandag 7 januari Eerste schooldag in 2019
Open inloop kleuterbouw

Finale First lego League
Vrijdag 30 november gaat de Hobbitstee met twee teams naar de finale van de First Lego
League. En wat hebben ze veel geoefend de afgelopen weken! Ook op de vrije
woensdagmiddagen werd er druk gewerkt in het Bilbo-atelier.
Deze regiofinale vindt plaats in het ROC, Disketteweg 10, 3821 AR Amersfoort; het
dagprogramma start om 10.45 uur en rond 15.45 uur is de prijsuitreiking. Wij wensen de
teams veel succes en bovenal veel sportief wedstrijdplezier deze dag!
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5 decem ber
Op de Hobbitstee is het Sinterklaasfeest in volle gang. De Pieten willen hun Sinterklaas
verrassen door hem uit te nodigen voor een schitterend feest: het Pietenbal! En de gasten
zijn V.I.P., namelijk de Hobbits, groot en klein. De Pieten hebben ook de kinderen van
Merlin uitgenodigd. Het belooft een spetterend feest te worden!
Even wat praktische zaken op een rijtje:
§ 5 december zijn de kinderen op de gewone tijd op school. Ze gaan ‘gewoon’ naar
hun groep, want de ontvangst van Sinterklaas is binnen.
§ Om 08.30 uur gaan de kinderen naar de middenruimte, waar Sinterklaas zal
binnenkomen.
§ Als ouder bent u van harte welkom bij deze viering. U komt na alle kinderen de
middenruimte binnen. Tot die tijd bent u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in
de speelzaal van de kleuters. Leden van de oudercommissie geven u een seintje
voor vertrek naar de middenruimte.
§ Na de viering (rond 09.15-09.30 uur) gaan de kinderen terug naar hun groep. In de
loop van de ochtend bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten de groepen.
§ Kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen.
§ Kinderen zijn gewone tijd uit, om 12.15 uur.
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Kerstm is
En als Sinterklaas dan weer naar Spanje vertrokken is, brengen de kerstbomen met hun
lichtjes de school in kerstsfeer. Maandag 10 december is om 08.30 uur de
kerstboomviering en die middag gaan de kerstbomen naar de groepen.
Woensdag 19 december is de viering in de kerk. Hier wordt een kerstspel opgevoerd door
kinderen uit de verschillende bouwen. Rond een uur of 10 lopen we naar de Nicolaaskerk
aan de Wakkerendijk. De kinderen uit de bovenbouw begeleiden hierbij de jongere
kinderen. Rond 10.30 uur start de viering; ouders en andere belangstellenden zijn hierbij
van harte welkom. Mochten daar jonge kinderen bij zijn, dan moeten zij wel stil kunnen
zijn tijdens de viering. Rond 11.45 uur zijn de kinderen weer op school, waar warme
chocolademelk en een iets lekkers wachten.
Op donderdag 20 december gaan de kinderen ’s middags in groepjes van ongeveer 3 à 4
kinderen gerechtjes maken voor het kerstdiner van die avond. Dit gebeurt bij een ouder
thuis. Vanaf 10 december kunt u zich hiervoor bij de leerkracht opgeven.
Die avond is het schoolplein verlicht met kaarsjes. Hiervoor zijn glazen potjes nodig,
schoon zonder etiket. Op diverse punten in de school staan vanaf 10 december dozen,
waar u ze in kunt leveren.
Het diner begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Kinderen nemen die ochtend een
bord, beker en bestek mee, voorzien van hun naam. Graag in een plastic tas, waarin het ’s
avonds weer mee naar huis kan. Tijdens het diner is er voor de ouders een kerstborrel,
georganiseerd door de oudercommissie. Afhankelijk van het weer is deze buiten of in de
middenruimte.
Vrijdag 21 december is dan de laatste schooldag van het jaar 2018. We ruimen op en
sluiten gezellig in de groep het kalenderjaar af. De kerstbomen uit de groepen gaan de
school uit. Wilt u een kerstboompje mee naar huis nemen, dan dat graag tijdig aangeven
bij Ida i.dejong@atscholen.nl De kerstvakantie begint om 11.45 uur voor alle groepen.

Met een vriendelijke groet van het team van de Hobbitstee

