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Voorwoord 
Het is de tijd van de CITO toetsen. De tijd waarin voor de eerste keer rapporten mee 
naar huis gaan. Een moment waarop u met de leerkracht van uw kind van gedachten 
kunt wisselen. Binnenkort ontvangt u de oproep voor het inplannen van een gesprek.  
Buiten de vaste gespreksmomenten, is een gesprek natuurlijk op een ander moment 
ook altijd mogelijk! We streven naar een intense samenwerking tussen school en 
ouders. We zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van uw kind! Gelukkig 
zien we in alle groepen veelal blije kinderen en worden we op meerdere manieren 
gecomplementeerd met de goede pedagogische basis op de Hobbit. Iets waarop we 
trots mogen zijn, en dat zijn we dan ook!  
Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe ouderbulletin! 
Elsa Mast   
 
 
Agenda 
woensdag 6 februari  spreekuur Lariks van 8 tot 9 uur (Hanneke) 
vanaf 11 februari  in deze week de adviesgesprekken voor groep 8 
woensdag 13 februari  vergadering MR samen met MR van het Kompas 
maandag 18 februari  vandaag gaan de rapporten mee 
vanaf 18 februari  deze week zijn de rapportgesprekken 
vrijdag 22 februari  om 14 uur : voorjaarsvakantie (t/m 1 maart) 
maandag 4 maart  Weer naar school! 
 
Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
In groep 1 zijn Casper Rompa, Bregje Kromhout en Liv Bijl gestart. 
Luuk en Meis van Vliet zijn in groep 5 en groep 2 begonnen. Een 
fijne tijd toegewenst voor jullie allemaal op de Hobbit! 
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Juf Marinke heeft een baby ! 
Eerder dan verwacht werden juf Marinke 
en haar partner Leander verrast met de 
komst van hun zoontje Jim. Op vrijdag 18 
januari kwam Jim ter wereld en moeder en 
zoon maken het inmiddels goed!  
Welkom, lieve Jim! 
Wij wensen Marinke en haar prachtige 
gezin veel geluk en gezondheid toe met z’n 
drieën! 
 
 

Vanuit het team 
De opmars van terugkerende leerkrachten gaat door. Juf Maartje is steeds vaker 
weer op school, twee dagen per week is zij vier uur in haar groep 6 aanwezig. Ook 
juf Ilse verblijdt ons als collega’s weer met enige regelmaat met een bezoekje.  
Juf Maranja is weer twee of drie dagdelen in de week aanwezig om in de gehele 
kleuterbouw te ondersteunen. 
We zijn nog altijd blij dat we alle groepen bezet krijgen en dat we het naar huis 
sturen van groepen tot een minimum tot nu toe hebben kunnen beperken. Helaas is 
het realiteit dat dat zo maar eens kan gebeuren. Bij iedere vervangingsaanvraag is 
het steeds vaker zo dat de invalpool geen mensen meer kan leveren. Met enige 
creativiteit lukt het ons de groepen te bemannen, maar wenselijk is het niet. 
Onderwijs wordt in zo’n situatie al snel opvang en dat is een ontwikkeling waar we 
niet naar moeten willen streven. Het is één van de redenen waarom  er opnieuw 
acties worden aangekondigd in den lande, en wel op vrijdag 15 maart a.s. Niet 
alleen in het basis- maar ook in andere sectoren van het onderwijs, zal er dan 
opnieuw massaal gestaakt worden. De inzet van de stakingen is de uitstraling van 
ons beroep weer op te vijzelen, en meer handen in de groepen en in de scholen om 
de werkdruk te kunnen verlagen. Voor beide wensen is er nog steeds extra geld en 
meer nieuwe mensen nodig, mensen die nu de weg naar de opleidingen niet vinden.  
Óf er op de Hobbit gestaakt wordt, en hoe, hoop ik u spoedig te kunnen laten weten! 
 
 
Letterfeest in groep 3 
In groep 3 werd er afgelopen vrijdag feest 
gevierd! Alle leerlingen kregen die dag 
een heus letterdiploma uitgereikt. Wat 
knap toch weer, dat al deze leerlingen al 
zoveel letters kennen, daar woorden mee 
maken en zelfs hele zinnen. Er wordt 
gelezen, geschreven, een prachtig proces 
om bij een kind te zien voltrekken. reden 
voor een feest dus, en dat was te merken! 
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De ochtend startte met een speurtocht naar letters, die samen de zin : “Zo trots als 
een pauw op jou!” opleverde. Er waren lekkere letterkoekjes, er werd letterbingo 
gespeeld en uiteindelijk volgde de uitreiking van de diploma’s. Wat fantastisch ook 
dat er zoveel ouders waren, én opa’s/ oma’s en hier en daar een oudere broer of zus! 
Groep 3 en hun juffen kijken terug op een heel geslaagd letterfeest! 
 
Nieuw tijdstip inloopspreekuur van Lariks op school 
De afgelopen tijd was het inloopspreekuur van Hanneke Verweij van Lariks wekelijks 
op de maandagochtend tussen 8 tot 9 uur. Er werd niet heel veelvuldig gebruik van 
gemaakt, terwijl vorig jaar de woensdagochtend eens per twee weken wel goed 
bezocht werd. We hebben er dan ook voor gekozen naar die constructie terug te 
gaan. Eens per twee weken, te starten met a.s. woensdag 6 februari is Hanneke 
tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends weer aanwezig op de Hobbit. Eens per vier weken is 
zij er ook op de donderdagmiddag tussen 13.30 en 14.15 uur voor ouders.  
 
Sporttoernooien voor basisschoolleerlingen 
De komende maanden zijn er weer een aantal sporttoernooien voor schoolteams, te 
weten: het schoolkorfbaltoernooi, dat is dit jaar verdeeld over 2 dagen: op 
woensdagmiddag 10 april (tussen 15:00-18:00 uur) voor groep 3 & 4 en op 
donderdag 11 april (tussen 17:30-20:00 uur) voor groep 5 t/m 8 (groep 8 speelt dit 
jaar wederom in 1 vak!) Op zaterdag 13 april is het schoolbadmintontoernooi in de 
Korf. Meer informatie volgt. 
In de voorjaarsvakantie is het schoolhandbaltoernooi op woensdag 27 februari. 
Hiervoor is de inschrijving inmiddels geweest. 
 
Jarigen op de Hobbit in deze periode! 
FEBRUARI  
01 Guido van Campen groep 7  
03 Brian van Ginneken groep 4  
04 Jaya Velthoven groep 8  
06 Sem van Westrenen groep 2  
08 Yentl Bos groep 7  
08 Lima Koekkoek groep 6  
10 Noor Schut groep 8  
12 Fenna van der Kolk groep 5  
14 Leonore Tieland groep 8  
17 Isa de Ruiter groep 8 

Het volgende ouderbulletin verschijnt in de week van 4 maart  2019 
 
 
 

 
   
 

 
3 
 

 De Hobbit:  45 jaar jong                                                                                           01-02-2019 


