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Dinsdag 12 november
Woensdag 13
november
Maandag 18
november
Woensdag 20
november
Vrijdag 22 november
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

10-minuten gesprekken
Weekviering Thorinstee en Pepijnstee
10-minuten gesprekken
10-minuten gesprekken
Weekviering Dwalinstee
Open inloop kleuterbouw
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
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Polder van Eemnes: een uniek boek met foto’s en gedichten

Bente van Dijk en Oscar Maas, twee leerlingen van onze school, hebben donderdag 7
november jl. aan burgemeester Roland van Benthem het eerste exemplaar van het prachtige
boek ‘Polder van Eemnes’ overhandigd. Dit boek met foto’s en gedichten is samengesteld
door fotograaf Nico Bierlaagh en dichter Gerard Beentjes.
Samen hebben Nico en Gerard vorig schooljaar een workshop gegeven aan de groepen
zeven en acht van De Hobbitstee. De leerlingen schreven gedichten bij de foto’s. De school
is heel trots, dat de leerlingen met zoveel enthousiasme aan de slag zijn gegaan en dat zij
zulke prachtige en creatieve gedichten hebben geschreven!
De dichters van onze school in het boek zijn Vigo Ruiter, Andrea de Leeuw, Gijs de Leeuw,
Bente van Dijk, Nanouk van der Wal, Bram Calis, Vivienne Calis, Thije Koot, Oscar Maas,
Robin Schmidt en Storm Bakker.
Ook de dorpsdichters Gerard Wortel, Gerard Beentjes en Leon Lutterman staan in het boek,
naast tien andere dichters uit onze regio.
U kunt het boek nog bestellen voor twintig euro plus portokosten via
info@deliterairewerkplaats.nl t.a.v. Gerard Beentjes. De informatie is ook nog te lezen op
https://www.deliterairewerkplaats.nl/poezie/polder-van-eemnes/
Ben jij wijs?
Op woensdag 13 november krijgen de groepen in de middenbouw voorlichting over
omgaan met social media. Deze voorlichting op maat wordt verzorgd door het bureau
#benjijwijs?! Vorig jaar is #benjijwijs?! in de bovenbouw geweest en dat was een positieve
kennismaking.
Een voorlichting op maat betekent, dat er goed ingezoomd wordt op de leeftijd van de
kinderen. Kinderen in de middenbouw hebben niet allemaal een smartphone en zitten
daardoor nog niet in app-groepjes. Er worden al wel games gespeeld met zogeheten
chatrooms. Mireille en Lotte kunnen heel goed zowel de positieve kanten belichten van
deze manier van contact hebben, als de negatieve kanten.
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Privacy-voorkeuren
Binnenkort is weer de gezellige tijd van Sinterklaas en Kerstmis. Een tijd waarin er ook veel
foto’s gemaakt worden. Helaas is van veel kinderen nog niet bekend of beeldmateriaal
waar zij op staan wel of niet geplaatst mag worden.

Wilt u vóór 1 december uw voorkeuren bekend maken via de Parro.
Hoe stelt u uw voorkeuren in de ParroApp in:

Ga naar Parro> Accounts > Privacy-voorkeuren> naam leerling > invoeren voorkeur.
Let op: u moet uw voorkeuren per kind aangeven. De ingestelde voorkeuren verschijnen
automatisch in ParnasSys zodat de school/leerkracht deze kan inzien.
Toestemming alle publicaties
Toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal voor online en offline
publicatie. (Parro/ website/ sporadisch in de krant/schoolgids)
Toestemming besloten omgeving Alleen toestemming voor publicatie via een besloten omgeving, die alleen voor
ouders toegankelijk is. (Parro)
Toestemming klassenfoto
Toestemming voor de verspreiding van de klassenfoto, waar mijn kind op staat.
(Bij nee, wordt uw kind niet vastgelegd op de klassenfoto.)

Vanuit de Kidskerk
Samen een lampionnetje maken voor Sint Maarten, samen zingen, samen luisteren naar een
verhaal, samen plezier maken, samen een kaarsje aansteken, elkaar helpen, samen delen,
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en misschien wel samen met elkaar afspreken
om met elkaar door de buurt Sint Maarten te lopen.
Wanneer: Zondag 10 november
Tijd kidskerk: 11.30 uur tot 12.30 uur

Een fijn weekend gewenst door het team van de Hobbitstee

