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Voorwoord 
Bij het schrijven van dit eerste ouderbulletin van het nieuwe schooljaar liggen de 
zomervakantieweken voor ons gevoel alweer ver achter ons en voelt het voor ons 
allemaal alweer heel vertrouwd op school. Inmiddels hebben we ook ons 
Openingsfeest gehad, we zijn dus écht van start! Hoe we zijn gestart, en wat er de 
komende tijd allemaal te gebeuren staat, leest u in dit ouderbulletin. Veel 
leesplezier! 
Elsa Mast   
 
Agenda 
Deze week vanaf 10 september  Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8 
Donderdag 13 september  De schoolfotograaf is er de hele dag 
Donderdagmiddag 13 september  Van 13 tot 14 uur broertjes & zusjes-foto’s 
Vrijdag 21 september  Van 13 tot 16 uur klusmiddag 
Maandag 24 t/m woensdag 26 sept.  Schoolkamp groep 8 
Dinsdag 2, 9 en 16 oktober  Creacircuit 
Woensdag 3 oktober  Start Kinderboekenweek 
 
Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen op de Hobbit gestart!   

● In groep 1: Kyara van Ede, Zoë Frerichs en Loes Uil 
● In groep 3: Marjam Tarafdaar en Freselam Berhe Gebremeskel 
● In groep 4: Ruben Oostenrijk en Zoë Wijntjes 
● In groep 5: Marwa Tarafdaar, Fenna v.d. Kolk, Djani Jones, Tristan Versteeg   
● In groep 6: Tess van der Kolk en Wedeb Berhe Gebremeskel 
● In groep 7: Salem Tarafdaar en Emma Wijntjes  

Allemaal een fijne tijd toegewenst bij ons op school! 
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Nieuws vanuit het team 
Na de zomervakantie zijn we gestart met een aantal nieuwe gezichten in ons team. 
Zij waren al bekend bij ons als LIO-stagiaire of invaller, maar nu zijn ze voor langere 
tijd “aangehaakt”.  Ten tijde van juf Maartje’s zwangerschapsverlof werken juf 
Rebecca en juf Marinke samen in groep 6. Na de terugkeer van Maartje werkt zij in 
duo met juf Marinke. Die zelf ook groot nieuws had: ook zij is zwanger! Wij feliciteren 
juf Marinke en haar partner met dit mooie bericht. Te zijner tijd zullen we laten weten 
hoe en wanneer de vervanging van Marinke in zal gaan. Wij verwachten dat juf 
Rebecca dit gaat doen, waardoor de wisselingen voor de groep beperkt blijven. 
Jolanda van Grootheest coördineert de TSO regeling in de groepen 1 t/m 3 en doet 
daarnaast klassenassistent-taken (ma/di). In de onderbouw werkt Anneke 
Houweling als klassenassistent/onderwijsondersteuner (ma/di/do), en Annejet 
Romeijn doet datzelfde in de bovenbouwgroepen (ma/di/do).  
Zoals u inmiddels weet is juf Ilse in de zomervakantie 
bevallen van haar dochtertje Sara Lise. Zolang zij niet op 
school is, vervangt juf Marsha haar in groep 2.  
Juf Bianca is haar werk weer voorzichtig aan het opbouwen 
en op maandagochtend en vrijdagochtend vooralsnog in 
groep 8 samen met de vaste leerkracht. We hopen dat zij 
door rustig op te bouwen, gedurende het schooljaar steeds 
vaker weer zelf de groep zal draaien. Juf Madelon 
onderzoekt de mogelijkheid om weer zelf voor een 
middenbouwgroep te werken en is samen met juf Sanne op 
maandag en dinsdag in groep 3. 
 
Terugblik openingsfeest OBS de Hobbit vrijdag 7 september j.l. 
De weersverwachting varieerde van dag tot dag, maar gelukkig konden we 
afgelopen vrijdag ons openingsfeest buiten op het plein vieren. Het was goed 
bezocht en heel gezellig! Dank aan de ouders die hebben meegeholpen om de 
organisatie van dit feest voor elkaar te krijgen en het assisteren bij de spellen! 
 
OR-leden en penningmeester gezocht 
Op de Hobbit is een fijne groep ouders jaarlijks actief om alle jaarfeesten te 
coördineren: de OR. Een aantal OR-ouders is voor de zomervakantie gestopt en de 
OR kan daarom enkele nieuwe leden gebruiken. Lijkt het u een mooie taak? Wij 
horen het graag! U kunt in dat geval mailen naar info@hobbitleusden.nl  
Als één van de nieuwe leden ook de rol van penningmeester op zich zou willen 
nemen, zou dat fijn zijn. Maar zoals we voor de vakantie al berichtten: de 
penningmeester mág zich ook alleen op de financiën richten, zonder verder actief te 
zijn. 
 
Leerlinglijsten 
In het kader van de aangescherpte wet op de privacy geven wij geen leerlinglijsten 
met adresgegevens meer mee. Binnen Parro bestaat wel de mogelijkheid voor 
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ouders om onderling contact te hebben. Dit kan handig zijn als uw kind bij een ander 
kind uit de klas speelt! 
 
Hoofdluis 
Na  de zomervakantie is hoofdluis altijd weer iets om alert op te zijn. Op school, maar 
zeker ook thuis! Wij hopen dat iedere ouder zijn/haar kind regelmatig even 
controleert op deze ongewenste beestjes. Daarnaast bent u van ons gewend, dat er 

ook op school hoofdluiscontrole plaatsvindt. We vragen dit 
schooljaar per groep een aantal ouders om dit op zich te nemen. 
In groep 1 hebben de eerste ouders zich al beschikbaar gesteld! 
Heel fijn! We hopen dat in alle groepen 2 of 3 ouders dit na 
iedere vakantie willen doen. In overleg met de leerkracht van uw 
groep kunt u afspreken op welk moment de controle in die groep 
plaats kan vinden. Meldt u zich aan bij de leerkracht van de 

groep? En mochten er meerdere aanmeldingen zijn: vele handen maken licht werk! 
Alvast onze hartelijke dank voor de gedeelde zorg rondom hoofdluis! 
 
Afvalvrije school 
Afgelopen schooljaar heeft ieder kind een Dopper gekregen van stichting Voila. Dit, 
omdat we het belangrijk vinden dat kinderen vaak water drinken, maar óók om onze 
afvalberg terug te dringen. OBS de Hobbit heeft in juli 2018 de intentieverklaring 
afvalvrije school getekend. We gaan er dus weer extra op letten! 
Verpakkingsmaterialen (drinkpakjes, plastic verpakkingen om koeken) zullen daarom 
weer mee terug worden gegeven naar huis. Uw kind mag het gewoon drinken en 
eten, maar draagt daarbij ook zelf zorg voor het eigen afval.  
 
De schoolfotograaf komt! 
Via Parro hebt u kunnen lezen dat de schoolfotograaf a.s. donderdag 
komt.  
Trekt u uw kind fleurige kleding aan! We hopen op mooi weer zodat 
de groepsfoto’s buiten genomen kunnen worden. Zoals gezegd, 
horen we graag van tevoren of jongere broertje/zusjes ook op de foto 
gaan met hun schoolgaande broer(s) en zus(sen). Dit kan tussen 13 
en 14 uur en mag doorgegeven worden aan juf Bo: bbroekhuizen@hobbitleusden.nl 
 
Nogmaals: vakantierooster en andere vrije dagen schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie  22  t/m 26 oktober 
Kerstvakantie  24 december t/m 04 januari 
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 01 maart 
Pasen  vrijdag 19 april  
Meivakantie  22 april t/m 03 mei 
Hemelvaart  30 en 31 mei 
Pinksteren  maandag 10 én dinsdag 11 juni  
Zomervakantie  22  juli t/m 30 augustus 
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 Overige vrije dagen: 
 Sinterklaas   Woensdag 5 december (vrije middag v.a. 12.00 uur) 
 Kerst   Vrijdag 21 december (vrije middag v.a. 12.00 uur) 
 Zomer   Vrijdag 19 juli (vrije middag v.a. 12.00 uur) 

 
Studiedagen team: alle leerlingen vrij van school! 
 Studiedag  Vrijdag 11 januari 2019 

Woensdag 12 juni  2019 
StudieMIDDAG  Donderdag 11 oktober 2018,  leerlingen om 12 u. vrij 
  Dinsdag 27 november 2018, leerlingen om 12 u. vrij  
   
Extra vrije dagen/ dagdelen groep 1 tot en met 4 
groep 1 tot en met 4 vrij:  donderdag 11 oktober ochtend (dus de hele dag, zie 

boven) 
groep 1 tot en met 4 vrij:  dinsdag 27 november ochtend (dus de hele dag, zie 

boven) 
groep 1 tot en met 4 vrij:  maandag 28 januari hele dag 

 
Jarigen op de Hobbit in deze periode 

SEPTEMBER  
7 Wedeb Berhe Gebremeskel groep 6  
7 Jayden van der Schoot groep 8  
10 Nora Hiddingh groep 2  
10 Izzie van Leest groep 8  
11 Amine Karadavut groep 7  
12 Adam Hollander groep 3  
12 Seb Visser groep 4  
14 Noa van Bussel groep 6  
15 Sven van Spellen groep 6  
17 Micha van Bussel groep 4  
17 Koen van Ginneken groep 7  
18 Niels Greving groep 7  
20 Simon Lansdorp groep 2  
21 Fabian Ridderbos groep 3  
26 Damian Scholten groep 5  
27 Louise Ursem groep 2  
29 Elouize Klomp groep 6  
29 Elba Koekkoek groep 8  
30 Robin de Haas groep 7 

Het volgende ouderbulletin verschijnt begin oktober 2018 
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