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Week
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Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
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Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

43

Ma 21 oktober t/m vrij 25
oktober
Maandag 28 oktober
Maandag 4 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Dinsdag 12 november
Woensdag 13 november

44
45
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47
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50
51

Maandag 18 november
Woensdag 20 november
Vrijdag 22 november
Woensdag 27 november
Donderdag 28 november
Dinsdag 3 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

2

Maandag 6 januari 2020

Open inloop kleuterbouw
Weekviering Merijn-Dwalin
Start typecursus 15.15 uur
Informatie over de nieuwe overblijf
Weekviering: Kinderboekenmarkt
Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Herfstvakantie
Eerste schooldag na de herfstvakantie
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Bomberstee
Presentatie van het boek ‘Polder van Eemnes’
10-minuten gesprekken
Weekviering Thorinstee en Pepijnstee
10-minuten gesprekken
10-minuten gesprekken
Weekviering Dwalinstee
Open inloop kleuterbouw
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
Start van de kerstvakantie voor alle groepen om
11.45 uur
Eerste schooldag van het jaar 2020
Open inloop kleuterbouw
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Privacy voorkeuren
Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school foto’s en/of video’s van
leerlingen worden gemaakt ter illustratie van verschillende projecten. Ook wordt fotoen/of videomateriaal gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures,
promotiematerialen voor open dagen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om
met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld.
Voorkeuren aangeven in Parro
Afgelopen jaar hebben wij gewerkt met een hardcopy formulier rondom de toestemming
voor gebruik beeldmateriaal. Dit jaar kunt u uw voorkeur aangeven middels de Parro app.
Indien u toestemming geeft voor publicatie en achteraf toch wilt dat een foto wordt
verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind of de directie. Indien u
geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal opslaan en/of publiceren van
uw zoon/dochter.
Achtergrondinformatie Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de school van uw
zoon/dochter schriftelijke toestemming nodig voor gebruik van beeldmateriaal in relatie tot
de school. Wij vragen u in Parro uw voorkeur door te geven. Uw aangegeven voorkeuren
blijven gedurende de gehele schooltijd van uw kind van toepassing. Natuurlijk kunt u te allen
tijde een gewijzigde keuze doorgeven.
Nog even dit:
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas
en tijdens de lessen voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig
voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het
administratiesysteem. Wel gelden ook voor dit gebruik van beeldmateriaal de gewone
privacyregels: er zal terughoudend worden omgegaan met foto’s en video’s van leerlingen.
Van ouders die beeldmateriaal maken tijdens schoolactiviteiten verwachten we dat zij ook
terughoudend omgaan met het maken van en publiceren van foto’s.
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.)
Wilt u de voorkeuren graag uiterlijk vrijdag 4 oktober invoeren. Dank voor de
medewerking!
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Bijhouden van adresgegevens, telefoonnummers en noodnummers
Sinds enkele maanden dient u zelf wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adressen,
telefoonnummers, noodnummers, ed. door te geven via het ouderportaal. Dank voor alle
doorgegeven wijzigingen, deze zijn inmiddels verwerkt.

Wat betreft noodnummers: mocht er ‘nood’ zijn (uw kind is b.v. ziek geworden op school)
dan worden als eerste de ouders gebeld. Deze contactgegevens staan niet bij de
noodnummers. Noodnummers zijn bedoeld als school één van de ouders niet (vlot genoeg)
kan bereiken. Dus b.v. een nummer van een nabij familielid, oppas, e.d.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek op de Hobbitstee. Het thema is dit jaar:
‘Reis mee!’. Om deze week te openen starten we op woensdag met een weekviering van de
Merijnstee en de Dwalinstee. Maandag 7 oktober gaan we in de hele school lezen in
tweetallen. De oudere kinderen lezen met jongere kinderen. Alle kinderen mogen hiervoor
hun lievelingsboek meenemen!
Woensdag 9 oktober hebben we vanaf 1130 een kinderboekenmarkt. Hiervoor kunt u
boeken inleveren. De Kinderboekenweek sluiten we af met een weekviering op 16 oktober
waarin elke bouw laat zien hoe ze hebben gewerkt aan het thema.

Informatie over de kinderboekenmarkt
Op woensdag 9 oktober willen we tijdens de weekviering een kinderboekenruilmarkt
organiseren. Tijdens deze markt mogen jullie allemaal een boek uitkiezen. Maar hoe
komen we aan deze boeken? Daar hebben we jullie hulp bij nodig! We hebben bijna 200
boeken nodig om er een echte markt van te maken en om te zorgen dat iedereen een boek
kan uitkiezen.
Vraag thuis of je boeken van jezelf mee naar school mag nemen, dit kan tot
dinsdag 8 oktober. Er staat een inleverdoos bij de kleuter-/onderbouw bieb en een
inleverdoos bij de biebkast van de bovenbouw. Het boek moet er nog wel mooi uitzien en
van deze tijd zijn, anders is het minder leuk om te lezen. Misschien heb je wel meer dan 1
boek dat je niet meer leest. Deze mag je allemaal meenemen, zodat we meer boeken
hebben om uit te kiezen. Ook al lever je meer boeken in, je mag één boek uitzoeken. De
boeken die overblijven krijgen een plaatsje in de schoolbibliotheek.

De ruilmarkt begint om 11:30 uur op woensdag 9 oktober
We maken er een gezellige markt van!
Groeten van de kinderboekenweekcommissie

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

Gedicht tijdens Kinderboekenweek 2018
Vorig jaar tijdens de Kinderboekenweek had Gerard Wortel een prachtig gedicht geschreven
voor en over de Hobbitstee: ‘Vriendschap, kom erbij!’. Dit gedicht is nu te lezen in het
onlangs verschenen boek ‘Dichter op Eemnes’ van Gerard Wortel. Hiermee sluit hij een
periode van zes jaar als dorpsdichter van Eemnes af. Zowel bij de bovenbouw als bij de
onderbouw kunt u het gedicht nog eens lezen in het desbetreffende boek.

En nog meer gedichten op de Hobbitstee
Vorig schooljaar hebben leerlingen uit de bovenbouw gedichten geschreven over het
prachtige polderlandschap van Eemnes. Inspiratie voor deze gedichten zijn foto’s gemaakt
door schilder en fotograaf Nico Bierlaagh. Tien gedichten zijn door Nico Bierlaagh en
dichter Gerard Beentjes uitgekozen en deze krijgen een plek in het boek ‘Polder van
Eemnes’. Dit boek wordt 7 november gepresenteerd. Het wordt dan overhandigd aan de
burgemeester tijdens een feestelijk moment, waarbij de leerlingen ook hun gedicht mogen
voorlezen. Deze presentatie vindt plaats in de middenruimte van de Hobbitstee van 19.3020.30 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

We zijn trots op de bijdragen van onze leerlingen aan dit prachtige boek! U kunt de
gedichten lezen bij de schoolbibliotheek bij de onderbouw en naast de middenruimte.
Leren Programmeren
In de kleuterbouw en de bovenbouw zijn we afgelopen weken aan de slag gegaan met het
Leren Programmeren met de programmeer app Scratch. Deze lessen worden begeleid door
Curs Zegers op de donderdag. De kleuters leren werken met Scratch Jr. (beschikbaar voor
iPad en Chromebook). De bovenbouw heeft gewerkt met de volledige versie van Scratch.
We hebben geleerd over Sprites, achtergronden, acties en variabelen. Er zijn al mooie
programma's gemaakt die te bewonderen zijn op de iPads. De bovenbouwleerlingen
hebben bijna allemaal een persoonlijk account bij Scratch zodat ze nu ook thuis aan hun
project kunnen werken. Deze week kwam Pascal, ouder van Barend en Willemijn en
werknemer bij Microsoft ons niveau nog verder verhogen. De kinderen werken zeer
enthousiast aan een doolhofspel.
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De kleuters hebben als opdracht: Maak een verhaal in Scratch Jr. met 3 bladzijden. Onder
begeleiding lukt het hen in ongeveer 30 a 45 minuten om deze opdracht grotendeels
zelfstandig te voltooien. De projecten kunnen worden bekeken in de groep en zullen ook
via Parro worden gedeeld. Tijdens één van de vieringen zal er ook aandacht aan besteed
worden.
Uiteraard komen binnenkort ook de onderbouw en de middenbouw aan de beurt.
Vrijwillige ouderbijdragen
Mogelijk is de link met het verzoek voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage in
de spam terecht gekomen. Dus mocht u deze nog niet hebben ontvangen, dan kunt u
daar kijken.
Typecursus
Op donderdagmiddag 3 oktober start na school de eerste les van de typecursus. Deze
cursus wordt gegeven door de organisatie ‘Typetuin’. Deze cursus is bedoeld voor
leerlingen uit de groepen 6-7-8. Ouders uit deze groepen zijn hier al eerder over
geïnformeerd. Kinderen die een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken
minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) hebben leren typen. Daarbij voorkom je
lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren.
Er is nog plaats voor deze cursus; opgeven kan via www.typetuin.nl en dan naar
‘aanmelden’.
Leuk nieuws uit de bovenbouw
De leerlingen van de bovenbouw weten het al enige weken: hun juf Laura is in verwachting
van haar eerste kindje! Rond begin maart 2020 is zij uitgerekend. Het zoeken naar
vervanging is in gang gezet.
Een fijn weekend gewenst door het team van de Hobbitstee

