Praktische zaken
In en rond de school
Schooltijden
Schooltijden onderbouw (1-4)
Maandag
8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 15.00 uur
Dinsdag
8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 15.00
Woensdag
8.30 – 12.15 uur
Donderdag
8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 15.00 uur
Vrijdag
8.30 – 11.45 uur
Schooltijden bovenbouw (5-8)
Maandag
8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 15.00 uur
Dinsdag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00 uur
Woensdag
8.30 – 12.15 uur
Donderdag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00 uur
Vrijdag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00 uur
Vanaf 08.20 uur zijn de schooldeuren open. Om 08.30 beginnen de lessen. In de
middag beginnen de lessen om 12.45 uur, vanaf 12.40 uur gaan de kinderen naar
binnen. Kinderen die niet op school lunchen, zijn vanaf 12.30 uur weer welkom
op het schoolplein. Voor de rust in de groepen is het van belang om op tijd te
beginnen.
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, dient u dit doorgeven tussen 8.00 en 8.20 uur op
telefoonnummer 035 – 538 98 91. Als uw kind zonder uw kennisgeving niet op
school is, nemen wij contact met u op.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen
Vrije middagen op

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
19 april t/m 22 april 2019
23 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019
3 oktober 2018, 30 januari 2019 en 24 juni 2019
21 december 2018
15 februari 2019
1 maart 2019
12 juli 2019

Overblijven
Tussen de middag kan uw kind bij ons op school overblijven. Het lunchpakket
dient u zelf te verzorgen. Wij zorgen voor begeleiding en speelgoed. De
inschrijving gebeurt door het invullen van een formulier (verkrijgbaar bij de
leerkracht en/of overblijfcoördinatrice). De eerste keer dat uw kind overblijft, is
het prettig mee te komen, zodat u even kennis kunt maken met de
overblijfkrachten.
Riny Kuipers (035-5313235) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen
de overblijf. Een overblijfabonnement voor 10 keer overblijven kost € 12,-, voor 20
keer € 24,-. Voor incidenteel overblijven wordt € 1,50 gevraagd. De betaling dient
vooraf te geschieden en bij een abonnement gestort te worden op rek.nr.
NL38INGB0003028937 t.n.v. “Overblijf de Hobbitstee” te Eemnes o.v.v. de naam
en voornaam van uw kind. Alleen incidenteel overblijven kan nog contant betaald
worden.
Om een en ander goed te laten verlopen, vragen wij u de naam van uw kind in te
vullen op de overblijflijst. Er hangt een lijst bij de kleuterlokalen, één bij het
prikbord boven de kapstokken van groep 3/4 en één bij de computers van de
bovenbouwgroepen.
Het lunchpakketje kan in de koelkast in de
gemeenschapsruimte gezet worden. Voor de groepen 3/4 staat er een koelkast
bij het lokaal van de Pepijnstee.
Bewegingsonderwijs
De kleuters gymmen in een inpandige speelzaal. Zij hebben gymschoenen en
deze blijven op school (klittenband is erg handig). De oudere kinderen hebben
twee keer per week (op dinsdag en donderdag) gymles in de Hilt van een
vakleerkracht. Voor deze lessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Het is
handig om de gymspullen van naam te voorzien.
Luizencontrole
Op de Hobbitstee hebben alle kinderen verplicht een luizencape. Deze kunnen
aangeschaft worden op school. De capes kosten 10 euro. De luizencapes werken
preventief. Ouders worden geacht hun kind(eren) regelmatig thuis te controleren
op luizen, zeker aan het eind van een vakantie. Indien luizen worden
geconstateerd, dient uw kind behandeld te worden met een daarvoor bestemd
middel. Na behandeling kan uw kind naar school; de leerkracht wordt ingelicht.
Deze informeert dan via mail de andere ouders in de groep, zodat er thuis extra
gecontroleerd kan worden.
Schoolreisje, schoolkamp en schoolfeest, excursies
Om het jaar gaan de leerlingen op schoolreisje. Soms heeft de hele school
dezelfde bestemming, soms is dat per bouw verschillend. Het andere jaar is het
schoolfeest. Hier is de oudercommissie sterk bij betrokken; samen met het team
organiseert zij deze feestelijke dag. Groep 7/8 gaat aan het begin van elk
schooljaar met elkaar op kamp.
Gedurende het schooljaar vinden de nodige excursies plaats, deze sluiten aan bij
het lopende project van IPC.

Voor- en naschoolse opvang
Voor voor- en naschoolse opvang zijn er twee aanbieders in Eemnes: BSO De
Kikvors (www.stichtingbelhamels.nl) en Kinderopvang Partou (www.partou.nl). De
Belhamels bevinden zich in hetzelfde gebouw als de Hobbitstee, bij de ingang van
de kleutergroepen. Na schooltijd zorgen de leerkrachten voor de overdracht van
de leerlingen aan de BSO-medewerkers. Beide BSO’s bieden opvang aan in
schoolvakanties en op andere vrije dagen van de scholen, mits deze zijn
opgenomen in de jaarplanner.
Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes en GGD Utrecht
Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes biedt ondersteuning dichtbij huis en met een
vast contactpersoon. Het team is er voor allerlei vragen over uw gezin en de
opvoeding van uw kinderen. Het team is te bereiken via jeugdengezin@eemnes.nl
of telefonisch op 06-20855644.
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren
en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
De GGD onderzoekt alle kinderen van de groepen 2 en 7. Dit om eventuele
problemen te signaleren, maar ook om kinderen en hun ouders tijdig te
ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De Jeugdgezondheidszorg is te
bereiken op werkdagen van 8.00-17.00 uur op 033-4600046 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Op en rond het schoolplein
Oud papier
Op het middenbouw- en kleuterplein staan containers (met de blauwe deksel)
waarin oude kranten en karton gedaan kunnen worden. De opbrengst hiervan
besteden we aan extra materialen voor school. Op jaarbasis levert dit minimaal
€300 op, dus het loont zeker de moeite om deze bakken te vullen.
Fietsen
Er is beperkte ruimte om fietsen te stallen voor kinderen die wat verder van
school wonen. Woont u in de directe omgeving van school dan verzoeken wij u
lopend naar school te komen. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. De
school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan fietsen.
Met de auto
Brengt u uw kind(eren) met de auto? Wilt u dan parkeren op het parkeerterrein
van de Hilt. Parkeren op de Aartseveen zorgt voor veel overlast en gevaarlijke
situaties voor daar lopende en fietsende kinderen.

In de stamgroep
Eten en drinken
In de ochtend nemen de kinderen een pauzehapje en drinken mee. Alle kinderen
hebben vanuit een school een drinkfles gekregen. De school steunt hiermee een
goed doel: schoon drinkwater voor iedereen in de wereld. Tevens is het een
manier om het afval terug te dringen in de school door vermindering van het
aantal drinkpakjes. Het pauzehapje dient een gezond tussendoortje te zijn. Dat
geldt ook voor de traktaties van de jarigen. De traktatie is passend bij de leeftijd en
niet bedoeld als vervanging van het 10-uurtje.
Klassenouders
Iedere stamgroep heeft een of twee klassenouders. De klassenouders helpen de
leerkracht bij tal van activiteiten, zoals het regelen van vervoer naar excursies,
hulp bij feesten, onderhoud van de schooltuin en het vegen van het schoolplein.
Bibliotheek
Iedere vrijdagochtend kunnen de kinderen van de kleuter- en onderbouw (groep
1-4) een boek lenen uit de schoolbibliotheek. De kinderen krijgen een katoenen
tasje, voorzien van hun naam, zodat de boeken onderweg naar huis niet
beschadigen.
Indien er een boek kwijtraakt, vraagt school een vergoeding. Ouders zijn
verantwoordelijk voor de organisatie rond de schoolbibliotheek.

Het team van het schooljaar 2018-2019
Kleuterbouw
Bomberstee

Baldostee
Onderbouw
Merijnstee
Pepijnstee
M iddenbouw
Thorinstee
Frodostee
Bovenbouw
Dwalinstee
Balinstee

Bewegingsonderwijs
Engels
Leren Programmeren
Muziek
Beeldende Vorming
Onderwijsassistente
Interne begeleiding
Directie

Paula van Atten
Marije van den Engels

do-vrij-ma
di-woe

Liesbeth Benoot
Evy aan de Meulen

di-woe-do-vrij
ma t/m vrij tijdens verlof Liesbeth

Gerda Bramer
Carolina Schamhart
Moniek Koppel
Linda Spaans

ma-di-woe-do
vrij
ma-di-woe-do
vrij

Rajko van der Kleijn
Wemke Boonstra
Carolina Schamhart

ma-di-woe-do-vrij
ma-di-woe-do-vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Laura O’Callaghan
Sophie de Groot
Curs Zegers
Sophie de Groot

di-woe-do-vrij
maandag
ma-woe-do-vrij
dinsdag

Matthijs Habing
Sylvia Vink
Curs Zegers en Paula
van Atten
Renske van der Brug
Helga Schouten
Ida de Jong
Yvonne Kempers
Marije van den Engel
Laura O’Callaghan
Carolina Schamhart

dinsdag en donderdag
dinsdag
afwisselend op dinsdag
vrijdag

vrijdag
vrijdag
Ma-di-woe-do
donderdag
do-vrij
ma
ma-di-woe-do

en

Ouders in de school
Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Astrid Beckers; ouder van Stephanie Rigter (Dwalinstee)
Mariëtte Eijer; ouder van Guus Cramer (Thorinstee)
Marleen Blok; ouder van Julius en Mees Keijzers (Thorinstee en Balinstee) en Minke
Schovers (Bomberstee)
Teamgeleding:
Marije van den Engel
Paula van Atten

Oudercommissie
Melanie Tansel; ouder van Guus en Joost van Noort (Balinstee en Frodostee)
Lisette Schaapherder; ouder van Barend en Willemijn van der Heiden (Baldostee en
Thorinstee)
Ilse Koekkoek; ouder van Tim Koekkoek (Dwalinstee)
Kim Graaff; ouder van Kiki Pols (Pepijnstee)
Andrea Majoor; ouder van Sep en Fay van Eijkelenburg (Pepijnstee en Baldostee)
Linda Goossens; ouder van Jip van IJken (Pepijnstee)
Jolanda Heus; ouder van Kris en Femke Honing (Frodostee en Pepijnstee)
Gabriëlle van den Boom; ouder van Fleur (Pepijnstee) en Sofie (Bomberstee)
Lobke van der Wal; ouder van Senna (Baldostee), Jasmijn (Bomberstee), Phileine
(Merijnstee) en Nanouk (Dwalinstee)
Saskia Rozendaal; ouder van Julius (Pepijnstee) en Juna (Baldostee)
Miriam Szabang; ouder van Liv Joosse (Bomberstee)
Vrijwillige ouderbijdrage
Vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, het schoolreisje, ed. kosten geld. De
oudercommissie vraagt hiervoor aan de ouders een jaarlijks vrijwillige ouderbijdrage van
50 euro per kind. Alleen voor het schoolkamp van groep 7/8 wordt nog een aparte
bijdrage gevraagd. Aan het begin van het schooljaar wordt een verzoek tot betaling
verzonden; daarin is bijgevoegd een overzicht waarin staat hoe de vrijwillige bijdrage
besteed wordt.
De gegevens voor het overmaken van de bijdrage zijn:
IBAN-nummer NL51RABO0315907282 t.n.v. Hobbitstee te Eemnes
o.v.v. ouderbijdrage 2018/2019 en o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind(eren)

