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Activiteitenoverzicht
Week
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Woensdag 11 september
Vrijdag 13 september
Woensdag 18 september
Woensdag 25 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Baldo-Frodo
Studiedag: kinderen zijn vrij
Open inloop kleuterbouw
Weekviering Merijn-Dwalin
Weekviering
Weekviering
Open inloop kleuterbouw
Ma 21 oktober t/m vrij 25 oktober Herfstvakantie

Informatieavond
Dank aan alle ouders die de afgelopen dinsdagavond aanwezig waren: het was fijn om
zoveel ouders te verwelkomen en ook terug te horen dat men het een goede avond heeft
gevonden. Een fijn begin van het nieuwe schooljaar!
Vacature middenbouw
Goed nieuws wat betreft de vacature in de middenbouw!
Sanne van Meningen wordt onze collega op de donderdag en de vrijdag; zij heeft net haar
eind (LIO)-stage afgerond op een school in Hilversum en heeft heel veel zin om te beginnen
op de Hobbitstee. Naast deze bovengenoemde dagen vervangt zij op de woensdag Sophie.
Sophie heeft nog diverse onderzoeken lopen bij de KNO-arts vanwege voortdurende
klachten aan haar evenwichtsorgaan; deze klachten maken het nog niet haalbaar voor haar
om te werken. Op de maandag en dinsdag blijft Carolina in de Thorinstee.
MR en OC
Op de informatieavond hebben de leden van de MR en de OC zich voorgesteld. Voor de
MR zijn dat Marije van den Engel, Sophie de Groot en Gerda Bramer (personeelsgeleding),
vanuit de oudergeleding is dat Marleen Blok (ouder van Julius en Minke). Er zijn verkiezingen
uitgezet voor twee ouder- leden.

De OC-leden zijn Andrea Majoor (ouder van Sep en Fay), Jolanda Heus (ouder van Kris en
Femke), Saskia Rozendaal (ouder van Julius en Juna), Gabriëlle van den Boom (ouder van
Fleur en Sofie), Lobke van der Wal (ouder van Nanouk, Phileine, Jasmijn en Senna), Rachael
Luijf (ouder van Max), Miriam Szabang (ouder van Liv) en Floor Gerla (ouder van Seff). Voor
alle activiteiten rondom de vieringen is altijd hulp nodig, u kunt zich hiervoor opgeven bij
andreamajoor@gmail.com.
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Klussenclub
Dan is ook de zogeheten ‘klussenclub’ op zoek naar versterking, zoals u hieronder kunt
lezen:

Beste ouders,
Wij zijn op zoek naar moeders, vaders, die ons willen helpen met kleine klusjes die gedaan
moeten worden. Denk aan: lamineren, knippen, plakken enz. Dit wordt gedaan op de
woensdagochtend, meestal van half 9 tot een uurtje of 10. Het is niet elke woensdag en als
je een keer niet kunt is het ook geen probleem. Denk jij: "Dit lijkt me wel gezellig.", laat dit
dan even weten aan één van onze klushobbits: Linda (moeder wouter groep 5 en Casper
groep 7), Chantal (moeder van Douwe groep 8), Margo (moeder van Oscar groep 8) en Ilse
(moeder van Tim groep 8). Of stuur een appje naar Ilse 06-21833591
Vrijwillige ouderbijdrage
Komende week kunt u een mail verwachten, waarin gevraagd wordt om de vrijwillige
ouderbijdrage van 55 euro per kind over te maken. Deze betaling gaat via Ideal. Uw
bijdragen worden uitgegeven aan onder andere (Sinterklaas)cadeautjes, limonade en
versnapering bij vieringen, entree bij museumbezoeken in het kader van IPC, huur van
bussen bij het tweejaarlijkse schoolreisje en spelmateriaal bij het Carnaval, als ook de
feestelijke aankleding van de school. Alvast dank voor het overmaken!
Mocht het, om welke reden dan ook niet mogelijk zijn om deze vrijwillige ouderbijdrage te
betalen, dan kunt u dat aangeven bij Carolina.

Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend!

