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Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Ma 21 oktober t/m vrij 25 Herfstvakantie
oktober
Maandag 28 oktober Eerste schooldag na de herfstvakantie
Maandag 4 november Open inloop kleuterbouw
Woensdag 6 november Weekviering Bomberstee
Donderdag 7 november Presentatie van het boek ‘Polder van Eemnes’
Dinsdag 12 november 10-minuten gesprekken
Woensdag 13 november Weekviering Thorinstee en Pepijnstee
10-minuten gesprekken
Maandag 18 november 10-minuten gesprekken
Woensdag 20 november Weekviering Dwalinstee
Vrijdag 22 november Open inloop kleuterbouw
Woensdag 27 november Podiumpietjes
Donderdag 28 november Podiumpietjes
Dinsdag 3 december Advies voortgezet onderwijs groep 8
Donderdag 5 december Sinterklaasviering
Kinderen zijn ’s middags vrij
Vrijdag 6 december Open inloop kleuterbouw
Maandag 9 december Kerstboomviering om 08.30 uur
Woensdag 18 december Kerkviering
Donderdag 19 december 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 2020 Eerste schooldag van het jaar 2020
Open inloop kleuterbouw
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Kinderboekenmarkt
De Kinderboekenmarkt was een groot succes. De diversiteit aan boeken voor alle leeftijden
was groot. Kinderen waren opgetogen over hun nieuwe boek en hadden duidelijk zin om
lekker te gaan lezen! Dank aan de ouders, die zich met zoveel enthousiasme hiervoor
ingezet hebben!
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Schaaktoernooi
Op woensdag 13 november a.s. organiseert Schaakvereniging Het Dikke Torentje
de individuele BEL jeugdschaakkampioenschappen 2019. Het kampioenschap vindt plaats
in de Hilt.De inschrijftermijn sluit op vrijdag 8 november a.s. In de bijlage bij dit
Hobbitsteentje kunt u lezen hoe u uw kind(eren) hiervoor op kunt geven.
Leerlingenraad op de Hobbitstee
Leerlingenbetrokkenheid is belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en
zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door
middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de leerlingen meer betrokken
worden bij en inbreng geven in verschillende onderwerpen die op school spelen.
Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen
belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen
belang. Leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er actie wordt
ondernomen. Een van de actiepunten voor dit schooljaar is het oprichten van een
leerlingenraad.

Vanuit groep 8 zijn er vier leerlingen (mede aangestoken door de recente verkiezingen voor
de MR), die zich willen inzetten om aan de basis te staan van het oprichten van een
leerlingenraad op de Hobbitstee. Deze leerlingen zijn Lieke van den Engel, Stephanie Rigter,
Feline Lichtendahl en Inez Brandts. Samen met Carolina gaan zij hiermee aan de slag. Wordt
vervolgd dus!
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Privacy voorkeuren aangeven in Parro
Van ongeveer 75 leerlingen weet de school nog niet hoe om te gaan met het beeldmateriaal
waar zij op staan. Denkt u er nog aan dit in te voeren?
Hoe stelt u uw voorkeuren in de ParroApp in:
Ga naar Parro> Instellingen > Privacy-voorkeuren> naam leerling > invoeren voorkeur.
Let op: u moet uw voorkeuren per kind aangeven. De ingestelde voorkeuren verschijnen
automatisch in ParnasSys (het administratiesysteem van de school) zodat de
school/leerkracht deze kan inzien. De volgende opties kunnen gekozen worden:
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.)

Een fijn weekend gewenst door het team van de Hobbitstee

