Aartseveen 70
3755 VE Eemnes
035-5389891
www.hobbitstee.nl

Het Hobbitsteentje
Activiteitenoverzicht
W eek
46

47

48

49
50
51

2

Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Maandag 19 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

2018
10-minuten gesprekken
Weekviering
10-minuten gesprekken
10-minuten gesprekken
Weekviering Frodostee
Open inloop kleuterbouw
Podium-pietjes
Podium-pietjes
Podium-pietjes
Sinterklaas-viering
Open inloop kleuterbouw
08.30 uur: Kerstboomviering
Kerkviering
Kerstkoken
Kerstdiner
Start kerstvakantie om 11.45 uur
Eerste schooldag in 2019
Open inloop kleuterbouw

IPC-units
In de kleuterbouw leren de kinderen momenteel veel over de herfst binnen het project
‘Speuren en verzamelen’. De kinderen hebben druk getimmerd aan een spinnenweb,
gemaakt van natuurlijke materialen. Deze zijn te bewonderen in de gang, waar ze
uitgestald staan op de nieuwe lockers. En we zijn blij met de nieuwe lockers, het duurt
even, maar dan…
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Aankomende donderdag wordt het project afgesloten met een bezoekje aan Kasteel
Groeneveld. De kleuters lopen dan het ‘Dierenvriendjespad’.
In de onderbouw leren we elkaar steeds beter kennen tijdens het project ‘Dit ben ik’.
Tijdens de weekviering afgelopen woensdag maakten we kennis met diverse hobby’s van
de kinderen: leuk om te zien en te horen!
In de middenbouw leren de kinderen over ‘Jong en Oud’. Vorige week speelden ze jeu de
boules: jong en oud ontmoetten elkaar en konden prima samenwerken! Verder worden er
schilderijen bekeken, waar jong en oud op afgebeeld zijn en leren kinderen hun mening
hierover geven. In december wordt een bezoek gebracht aan het Speelgoedmuseum in
Terschuur. Dank aan alle grootouders, die zo fijn meehelpen met dit project!
In de bovenbouw is het project ‘Een leven lang fit’. Kinderen leren over gezonde voeding,
over bewegen. Ze hebben een kunstwerken gemaakt van zelf meegebracht materiaal en
dat leverde verrassend leuke resultaten op.
Sint M aarten-wandeling
Zondag, 11 november is het Sint Maarten. In de Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk kan op
zondagochtend van 11.30- 12.30 uur een lampionnetje gemaakt worden voor de
wandeling. De wandeling start om 18.15 uur vanuit de Nicolaaskerk.
Bibliotheek
Vrijdagochtend lenen de kinderen uit de kleuter- en onderbouw een bibliotheekboek. En
wat ziet de bibliotheek er gezellig uit! Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag de
bibliotheek- tas meeneemt, waarin het boek dan mee naar huis genomen kan worden.
Schooltijden
De school begint om 08.20 uur en dat is ook het moment dat de deuren opengaan. Vanaf
dit tijdstip zijn de leerkrachten in de groep. Wilt u alert zijn op deze tijd en niet te vroeg of
te laat komen?
Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend!

