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Voorwoord
Een week later dan gepland is hier het eerste ouderbulletin van 2018 met als bekend
belangrijke en mooie berichten!
Na twee heerlijke weken kerstvakantie zijn we vorige week weer met frisse moed van start
gegaan. Gelukkig hebben alerte buurtbewoners de zinloze actie waardoor twee ramen
waren gesneuveld op de Hobbit, snel gesignaleerd en was alles ook snel opgeruimd.
Na de kerstvakantie breekt er altijd een periode aan waarin we, na een weekje rustig starten
en terugblikken, de CITO-toetsen afnemen bij onze leerlingen. In deze tijd maken de
leerkrachten ook de rapporten, zodat zij u straks kunnen informeren over de vorderingen
van uw kind(eren). In de agenda hieronder ziet u welke belangrijke gebeurtenissen er nog
meer aan staan te komen!
Elsa Mast
Agenda:
Dinsdag 23 januari
Woensdagochtend 24 januari (8-9 uur)
Vrijdag 26 januari
Vrijdag 26 januari
Maandag 5 februari
Woensdag 7 februari
Maandag 12 februari
Maandag 19 februari en verder

Show Mad Science ‘s middags voor gr 3 t/m 8
Hanneke Verweij (Larikslaan 2) bij ons op school
laatste keer Crea-circuit 2
Groep 1 t/m 4 is vandaag vrij!
Uitnodiging voortgangsgesprekken
Studiedag team, alle leerlingen vrij
De rapporten gaan mee
Voortgangsgesprekken

Letterfeest in groep 3
Afgelopen dinsdag was het groot feest in groep 3. Kern 6 is afgesloten en alle letters zijn
geleerd en daar hoorde een spetterend
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letterfeest bij. De hele middag waren alle ouders
en zelfs opa’s en oma’s uitgenodigd om samen
met ons een feestje te vieren. In circuitvorm
konden de kinderen op zoek naar letters tijdens
een speurtocht, er was een letterbingo en we
hebben pannenkoeken gebakken. We sloten de
middag af met een officiële diploma-uitreiking.
Juf Ilse en juf Sanne zijn super trots op deze
kanjers!
En terecht!

Tevredenheidsonderzoek
Begin november is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, medewerkers,
en ouders. Bij deze de beloofde terugkoppeling ten aanzien van de resultaten, tips en tops
en de daaruit voortvloeiende acties. Ondanks dat er iets minder respondenten waren dan
twee jaar geleden, is er nog steeds een ruim voldoende reactie op het onderzoek geweest.
Het is fijn om te concluderen, dat in alle geledingen de sociale veiligheid als goed wordt
ervaren! In alle geledingen scoren we ook mooie rapportcijfers, een compliment waar we blij
mee zijn! Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten aan te wijzen en die zullen we zeker ter harte
nemen. De huisvesting wordt in alle gelederen genoemd als punt van aandacht. Ook zien we
dat in iedere groep ondervraagden, binnen het veelomvattende gebied “Onderwijs en
Leren” aandachtspunten naar voren komen, waarmee we als team aan de slag zullen gaan
(zie hieronder in het item: “Vanuit het team”). Niet alle ondervraagde ouders voelen zich
altijd partner in het onderwijsleerproces van hun kind. En kunnen leerlingen uitdagend
werken op de Hobbit? Leerlingen voelen zich in hun groep en de school veilig en
gerespecteerd. Een deel van hen zou graag (nog) regelmatiger worden geïnformeerd over
”hoe ze het doen” op school. U vindt onze schriftelijke communicatie in orde, maar wijst ons
op andere communicatiemomenten waar we ons in kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld
op de website. Specifiek voor onze school hebben we ook nog gevraagd naar uw mening ten
aanzien van de schooltijden. Blijven bij het huidige rooster of een verandering daarin naar
vijf gelijke dagen, wordt beide akkoord bevonden door het grootste deel van de
ondervraagden. Binnen het team wordt dit standpunt ook door het merendeel
onderschreven. Op basis van deze feiten, inzichten van mezelf en anderen en hierin ook
geadviseerd door de MR , zal het rooster van de Hobbit voor volgend schooljaar gaan
wijzigen richting het vijf gelijke dagen model. Wij zullen hier een zorgvuldig
voorbereidingstraject van maken waarin we alle belanghebbenden steeds via de hierna
volgende Ouderbulletins op de hoogte houden. Naarmate er meer duidelijkheid zal ontstaan
over de concrete invulling, maken we u hier zeker deelgenoot van bijvoorbeeld door later in
het voorjaar een inloopavond organiseren om u verder te informeren. Wie nu al vragen wil
stellen: u bent welkom dit te doen bij Elsa Mast (aanwezig maandag- dinsdagdonderdag-vrijdag). In het item hieronder onderbouwt de MR haar positieve advies hierin.
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Vanuit de MR : Andere Tijden advies
De afgelopen jaren zijn heel veel scholen in Leusden over gegaan naar een gelijke tijden
rooster. Dit op voorspraak van Voila die daar van te voren centraal een onderzoek naar heeft
laten verrichten. Als medezeggenschapsraad hebben wij ons ook intensief bezig gehouden
met deze materie omdat wij een advies dienen te geven aan de directie van de Hobbit.
Dit advies baseren wij niet alleen op het draagvlak onder ouders en teamleden maar we
hebben zelf ook onderzoek gedaan naar de gevolgen voor ouders en kinderen. Uit het
onderzoek van Voila, gehouden in de zomer 2015, bleek dat slechts 1/3 van de ouders
bezwaar had tegen de overgang naar een gelijke dagen rooster. Er was dus ruim voldoende
draagvlak voor een overgang naar het nieuwe rooster onder de ouders. Bij het team bleek
dat percentage anders te liggen , zij waren voornamelijk tegen. Op basis van deze grote
verschillen heeft de MR destijds besloten de directie niet te adviseren over
te gaan naar een gelijke dagen rooster. Uit het recente tevredenheidsonderzoek is gebleken
dat de mening van de ouders in grote lijnen hetzelfde is gebleven. Binnen het team echter is
er een duidelijke verschuiving geweest en bestaat er momenteel meer draagvlak onder de
teamleden. In de afgelopen periode hebben ons veel positieve berichten bereikt van
scholen en ouders die over zijn gegaan naar een gelijke dagen rooster. Hoewel er ook
bepaalde hobbels genomen moesten worden zijn de ervaringen in grote mate positief
gebleken. Mede daarom heeft de MR besloten de directie nu wel te adviseren om concreet
te kijken
naar de voors en tegens van het gelijke dagen rooster met de intentie om een plan te
maken richting de overgang. Uiteraard zullen wij als MR nauw betrokken blijven bij de
ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
MR Hobbit Leusden
Vanuit het team
Het team van de Hobbit had zich al voorgenomen om een traject te starten waarin we ons
gaan verdiepen, verbreden en verbeteren ten aanzien van aspecten van het onderwijs dat
op de Hobbit wordt gegeven en zo typerend is voor onze school. We doelen dan op
vergroten van eigenaarschap van leerlingen ten aanzien van hun eigen leren (en daardoor
verandering van onze rol als leerkracht), het geven van nog effectievere instructie, vergroten
van ons klassenmanagement en inzet van werkvormen die het samenwerkend leren kunnen
vergroten tussen leerlingen. Op studiedagen vergroten wij op die manier onze kennis en
leren we met en van elkaar . Ook op onze eerstvolgende studiedag, 7 februari, staan deze
zaken op de agenda. U ziet dat wij vanuit eigen inzicht dus al voorgesorteerd hebben op wat
we in de enquête deels terugzien.
Later in het jaar zal er nog een studiemiddag zijn. Voor onze studiedagen en vrije dagen van
de onderbouw: deze staan vermeld in de kalender op onze website en in onze schoolgids.
Ook worden zij aangekondigd in de ouderbulletins.
Mad Science: show en cursus
Aanstaande dinsdag komt de professor van Mad
Science naar de Hobbit, om onze leerlingen te
inspireren met uitdagende en educatieve
wetenschap en techniek. Workshops in een
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naschoolse cursus stimuleren de onderzoekende leerhouding op school. Zo vormt Mad
Science de wetenschappers en technici van morgen! Met een energieke presentatie en een
educatieve cursus stomen zij kinderen klaar voor de toekomst. De show is dinsdagmiddag
van 13.30-14.00 uur in onze grote hal voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De cursus erop
volgend start dinsdagmiddag 20 februari na schooltijd, hierover ontvangt u nog nadere
informatie!
Reservekleding voor de onderbouw
Graag doen we in deze nieuwsbrief een oproep voor jongensbroeken en onderbroeken maat
104 tot en met 128 voor groep 1 en 2. Dit omdat we niet voldoende verschoning hebben
voor de “ongelukjes”. Dus wie er thuis kleding in deze maat heeft liggen: het is heel welkom
op de Hobbit!
Even voorstellen: Rebecca Bos
Mijn naam is Rebecca Bos en ik ben een vierdejaars student aan de HU Amersfoort. Ik volg
daar de opleiding tot leraar basisonderwijs, beter bekend als de Pabo.
Misschien heeft u mij al eens zien lopen op school vorig jaar, dit komt omdat ik toen stage
heb gelopen in groep 2 en groep 6. De komende maanden zal ik in ieder geval mijn
afstudeerstage lopen in groep 4. Mijn stagedagen zullen in principe de maandag, dinsdag en
woensdag zijn, met uitzondering van week 5. In deze week zal ik aanwezig zijn op de
woensdag en donderdag. Tijdens de afstudeerstage zal ik verschillende lessen en activiteiten
verzorgen en draag ik deels de groepsverantwoordelijkheid. Ik heb er veel zin!
Groeten,
Rebecca Bos
Vrije dag volgende week vrijdag onderbouw en studiedag 7 februari a.s.
Ter herinnering: de onderbouw heeft volgende week vrijdag, 26 januari, de hele dag vrij.
Op woensdag 7 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.
Jarigen op de Hobbit afgelopen week en in de komende tijd
Januari
14 Emma Mostert gr 6
16 Isa Noomen gr 3
16 Oskar Schreuder gr 7
17 Luka Martina gr 3
20 Timo Fleer gr 1
21 Lynn Veldman gr 2
22 Loïs Frerichs gr 2
24 Quinten ter Burg gr 1
25 Luuk Uil gr 4
27 Leanne Knubben gr 3
27 Jasper Rakhorst gr 5
28 Lieke van der Hoef gr 7
29 Sophie Ebben gr 1

Februari
1 Guido van Campen gr 6
2 Doortje Schellekens gr 8
3 Brian van Ginneken gr 3
4 Jaya Velthoven gr 7
8 Yentl Bos gr 6
8 Lima Koekkoek gr 5
10 Noor Schut gr 7
14 Leonore Tieland gr 7
17 Isa de Ruiter gr 7

Het volgende ouderbulletin verschijnt vrijdag 10 februari 2018
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