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22 t/m 26 oktober
Maandag 29 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
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
Herfstvakantie
Start na de herfstvakantie
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Merijnstee-Balinstee
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

Kinderboekenweek
Wat was de ruilmarkt een succes! De kinderen waren heel enthousiast en daarnaast heeft
de verkoop van de boeken ook nog eens €153,00 opgebracht!
Dat bedrag komt direct ten goede aan de schoolbieb. Er komt een zitje voor de kleuteronderbouw en uiteraard leuke nieuwe boeken voor alle bouwen! De overgebleven boeken
worden gedoneerd aan kinderdagverblijf, buurthuis en ziekenhuis. Namens de OC
bedankt allemaal!

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

Een steeds m ooiere school
Naast dat de oudercommissie een geweldige boekenruilmarkt heeft georganiseerd, heeft
ze ook gezorgd voor een prachtige kast voor de boeken van de schoolbibliotheek. Deze
kast is gemaakt en gesponsord door ‘Van IJken Oude Bouwmaterialen’ uit Eemnes, dank!
Vandaag hebben twee ouders de kast ingeruimd en van de ruimte een uitnodigende en
gezellige leesruimte gemaakt! Ook de tuintjes bij de kleuters zien er weer goed uit. Dank
aan de ouders met groene vingers en aan de Welkoop voor de sponsoring van de plantjes!
In de kerstvakantie wordt de speelzaal van de kleuters vernieuwd: nieuwe vloer en nieuwe
plafonds. Ook worden alle toiletruimtes vernieuwd. Top!
Schoolbezoek
Zoals u eerder gelezen heeft, is eind september de onderwijsinspectie bij ons op bezoek
geweest. Omdat onze onderwijsopbrengsten voldoende zijn, betrof het een zogenaamd
verificatieonderzoek. Wij zagen er naar uit om onze mooie, bruisende school te laten zien
en alles wat er op de Hobbitstee echt toe doet.
De focus van de inspecteurs lag echter vooral, zo bleek al snel tijdens het bezoek, op
meetbare en controleerbare aspecten. Gezien de omschrijving van het aangekondigde
bezoek verraste dit ons en konden wij op één van de indicatoren onze aanpak niet
volledig voor het voetlicht brengen. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze indicator van
'zicht op de ontwikkeling' wel degelijk op orde is en hebben de inspectie uitgenodigd om
na een second opinion op dit criterium haar oordeel bij te stellen. Wij houden u op de
hoogte.
First Lego League
Voor het vierde jaar doet de Hobbitstee mee aan de First Lego League. Dit jaar met twee
teams. De afgelopen jaren is de Hobbitstee meerdere malen in de prijzen gevallen. Op
vrijdag 30 november is de Regiofinale in Amersfoort.
De First Lego League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici. Het
thema van dit jaar is ‘Into Orbit, Verken het leven en reizen in de ruimte’. Het team kiest
een probleem uit de praktijk dat moet worden opgelost. Daarnaast leren de kinderen hun
eigen robot te bouwen en te programmeren met Lego Mindstorms om hier vervolgens
verschillende missies mee uit te voeren in de robotwedstrijd. Tijdens het hele traject staan
de Core Values zoals sportiviteit, samenwerking en respect hebben voor elkaar, centraal.
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Het team van 2018 bestaat uit:
Sanne van Eert
Jason van der Wardt
Dim Polman
Valerie van Oostrum
Barend van der Heiden
Ruben Xu
Inez Brandts
Ruben Lanphen
Stephanie Rigter
Celine Xu
Bente van Dijk
Lars van Eert hulpcoach
Thomas Kouwenhoven hulpcoach
___________
Negen kinderen van dit team doen voor het eerst mee. Zij worden ondersteund door de
kinderen met ervaring, het zgn. ‘back-up’ team. Dit team bestaat uit Maurits Jansen, Daan
van den Engel, Bas Schaap, Bram Calis, Vigo Ruiter, Lars van Eert en Thomas
Kouwenhoven. Dit team doet ook mee aan de wedstrijd en bereidt zich hier in eigen tijd
op voor, namelijk op de woensdagmiddagen van 13.00-15.00 uur.
Drinkflesjes
In 2016, tijdens het 40-jarig bestaan van de Hobbitstee hebben alle leerlingen een
drinkbeker gekregen met het Hobbit-logo erop. Sindsdien krijgen nieuwe leerlingen een
drinkbeker. Met deze drinkbekers steunt de school een goed doel (join the pipe: schoon
drinkwater voor iedereen). Tevens wil de school op deze manier het gebruik van pakjes
terugdringen, zodat het afval afneemt.
Mocht uw kind de beker kwijt zijn of dat deze kapot is, dan is het, vanaf nu mogelijk om
voor €3,50 een beker aan te schaffen. U kunt hiervoor bij Carolina zijn.
10-m inuten gesprekken in novem ber
In november zijn de 10-minuten gesprekken. U kunt zich hiervoor inschrijven via Parro. De
gesprekken van groep 7 (gesprekken groep 8 zijn reeds geweest) zijn met uw kind erbij!
De gesprekken van de andere groepen zijn alleen met de ouder(s).
Het team van de Hobbitstee wenst u een fijne herfstvakantie!

