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Onderwijsinspectie in het kader van vierjaarlijks regulier bezoek
Jaaropening
Open inloop kleuterbouw
Weekviering
Kinderpostzegels
Open inloop kleuterbouw
Studiedag: kinderen zijn vrij
Ouderavond middelbare schoolkeuze Alberdingk Thijm
Scholen
Kinderboeken-middag
Weekviering Pepijnstee
Weekviering Bomberstee
Open inloop kleuterbouw
Herfstvakantie

Schooljaar 2018-2019
Het schooljaar is begonnen: de eerste weken zijn omgevlogen! Wat was het fijn alle
Hobbits weer te zien en leuk om de enthousiaste opmerkingen te horen over het
opgefriste gebouw. De komende periode gaan we die sfeerelementen, kenmerkend voor
de Hobbitstee weer terugbrengen. Naast het realiseren van een fris en aantrekkelijk
schoolgebouw heeft de Hobbitstee uiteraard ook ambities voor het komende schooljaar
op het gebied van het ontwikkelen van het onderwijs.
De Hobbitstee is een school, die uitgaat van het Jenaplanconcept. Dat betekent dat onze
school een plek is, waar kinderen leren en leven met elkaar: samen spreken, samen
spelen, samen werken en samen vieren. Het doel van het leren op de Hobbitstee is dat de
kinderen een basis meekrijgen, waardoor ze zich zelfbewust en zelfstandig voelen en
bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.
Om dit te bereiken zet de Hobbitstee Kanjertraining in, methodes voor de basisstof, IPC,
ICT, Early English. En leren kinderen over programmeren, krijgen ze handvaardigheid en
muziek en bewegingsonderwijs. Meer over ons onderwijs kunt u lezen in de nieuwe
schoolgids en op de website.
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De belangrijkste ambities voor komend schooljaar:
§ IPC: een van de vakgebieden van IPC is internationalisering. Bij de projecten, waar
dat past, wordt nu ook geleerd over een ander land dan Nederland.
§ IPC: we onderzoeken de mogelijkheden van het inzetten van een digitaal portfolio,
ontwikkeld door IPC Nederland. Dit maakt dat kinderen een nog beter zicht krijgen
op hun eigen ontwikkeling van de verschillende vaardigheden.
§ Jenaplan: het introduceren van klassenvergaderingen en een leerlingenraad binnen
de school. Zo worden kinderen voorbereid op deelname aan onze democratische
maatschappij.
§ Kanjertraining biedt ook een leerlingvolgsysteem. Voor verdere optimalisering van
het inzetten hiervan, is de studiedag van 3 oktober. Deze dag wordt georganiseerd
door het Kanjerinstituut.
§ De vakken programmeren, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs zijn
belangrijk op de Hobbitstee. Van deze vakken wordt gewerkt aan de zichtbaarheid
in de school.
§ Leervakken: in de middenbouw-en bovenbouw toevoeging van software
programma voor spelling en nieuw oefenmateriaal voor technisch lezen.
§ Uiteraard is er het hele schooljaar aandacht voor de resultaten van de
schoolvakken lezen, taal, schrijven en rekenen. De resultaten worden gevolgd op
schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau.
Ondersteuning in de groepen
In de klas wordt les gegeven op drie niveaus: een groepsinstructie van de basisstof; een
verlengde instructie en een instructie op verrijking. Voor extra ondersteuning van de
groepsleerkracht zijn op school twee onderwijsassistentes aan het werk. Zij worden
ingezet in de kleuter- en onderbouw en de middenbouw. Van maandag t/m donderdag is
Ida er en op de donderdag verwelkomen wij dit schooljaar ook Yvonne. In de bovenbouw
biedt Sophie op de woensdag extra ondersteuning in de groepen tijdens rekenen en
begrijpend lezen. Dit schooljaar zijn er twee intern begeleiders: Laura voor de midden- en
bovenbouw en Marije voor de kleuter- en onderbouw. Zij ondersteunen de leerkrachten in
het aanbieden van het passende onderwijsaanbod.
Kam p en schoolreisje
De eerste twee weken van het schooljaar zijn voorbij en wat hebben we op een fijne
manier met elkaar kunnen kennismaken! Groep 7 en 8 hebben genoten op het kamp:
klimmen in het klimbos; met de schoolbus van Alberdingk Thijm Scholen naar het
zwembad, corvee ;-) en het nachtspel op de laatste avond en daarna lekkere warme
chocolademelk.
De groepen 1 t/m 6 zijn naar het Openlucht museum in Arnhem geweest. Ze leerden
brood bakken, het land omploegen en ze speelden lekker in de speeltuin. En heen en
weer in de ‘dubbeldekker-bus’ was ook al een feestje op zich!
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Bezoek van de inspectie
In de laatste week voor de zomervakantie werd bekend dat de inspectie op 17 september
de Hobbitstee bezoekt. Dit is in het kader van het reguliere vierjaarlijkse bezoek. Zij
bezoeken de groepen en hebben een gesprekje met kinderen uit de bovenbouw en met
enkele ouders. Een dergelijk bezoek maakt dat deze schooldag er wat anders uit zal zien
dan een normale maandag.
Jaaropening
De geluidsinstallatie en de podiumdelen laten helaas nog even op zich wachten. Zodra
alles geïnstalleerd is, kunnen we met de vieringen beginnen. Dat betekent dat de
jaaropening van a.s. woensdag nog even uitgesteld moet worden. Wat in het vat zit,….
Step
Een oproepje: Linde uit de Pepijnstee is haar step kwijt! Een paarsgekleurde step met haar
naam op de onderkant geschreven. In de laatste schoolweek voor de zomervakantie is
deze van de patio verdwenen. Wie o wie heeft deze step gevonden?

Alvast een fijn weekend gewenst!

