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Voorwoord 
Nog een kleine week en dan vaart de stoomboot Nederland weer binnen. Een 
gezellige (en voor sommigen ook een beetje een spannende) tijd breekt aan. In deze 
nieuwsbrief treft u informatie aan over de sinterklaasviering op 5 december op 
school. Terwijl de versieravond voor Sinterklaas a.s. donderdag plaatsvindt, zijn ook 
de voorbereidingen voor de kerstmusical van groep 7 al in volle gang. De 
decorstukken zijn alweer neergezet om uiteindelijk omgetoverd te worden tot een 
kerstdecor. Deze sfeervolle weken zijn vaak druk maar zorgen in onze school voor 
veel saamhorigheid en mooie momenten. In deze periode zijn ook de 
voortgangsgesprekken, waardoor de samenwerking tussen school en ouders weer 
extra benadrukt wordt. Een tijd om naar uit te kijken dus! 
Elsa Mast   
 
 
Agenda 
donderdag 15 november  werkavond Sinterklaas 19.30 uur 
ma.19 t/m vrij. 23 november  voortgangsgesprekken 
donderdag 22 november  ook ‘s avonds gesprekken 
dinsdag 27 november  groep 1 t/m 4 is de hele dag vrij ivm studiedag 
dinsdagmiddag 27 november  groep 5 t/m 8 is om 12 uur vrij ivm studiemiddag 
donderdag 29 november  MR vergadering 
woensdag 5 december  Sinterklaas brengt een bezoek aan de Hobbit 
woensdagmiddag 5 december  om 12 uur zijn alle leerlingen vrij 
Om alvast te noteren:   
donderdag 20 december  eind van de middag kerstviering op school 
vrijdagmiddag 21 december  om 12 uur alle leerlingen vrij i.v.m. kerstvakantie 
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Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
In groep 1 zijn Benjamin Oflaz en Maik Veenendaal op dit moment 
aan het wennen. Allebei van harte welkom op de Hobbit en veel 
plezier gewenst bij ons op school! 
 
Vanuit het team 
In het vorige ouderbulletin berichtten we u over het gezamenlijke proces van Hobbit 
en Kompas naar het straks nieuw te bouwen gebouw. Ook onze studiedag van 27 
november a.s. ( voor de onderbouw t/m groep 4 de hele dag, voor de groepen 5 t/m 
8 alleen de middag vanaf 12 uur) zal weer gewijd aan worden aan dit proces. We 
gaan dan nieuwe gebouwen bezoeken in de regio, in Leusden en ook iets verder 
weg. Dit om inspiratie op te doen, om mogelijkheden en kansen te onderzoeken en 
wellicht ook zaken te herkennen die we niet wensen.  
 
Vanuit de OR  
U heeft via Parro het ouderhulpformulier ontvangen waarop u kunt intekenen voor 
diverse activiteiten dit schooljaar. Op dit moment lopen de aanmeldingen nog niet zo 
hard, wellicht is het u ontschoten….... We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen 
zodat de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden! Meldt u zich aan voor één of 
meerdere activiteiten? Veel dank alvast! 
We hebben hulp bij de middagpauze van groep 1 t/m 3 er niet op gezet, maar 
kunnen daar goed extra handen gebruiken! Wie meldt zich aan om tegen een 
vrijwilligersvergoeding nu en dan te helpen bij het middagpauze-moment van groep 
1 t/m 3 ? Meer informatie kunt u vragen bij juf Elsa: emast@hobbitleusden.nl of bij 
Jolanda van Grootheest:  jvangrootheest@hobbitleusden.nl 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Lieke Belt en ik ben 18 jaar. Ik ben vorig jaar gestart met mijn opleiding 
als onderwijsassistent op het mbo in Amersfoort en zit nu in mijn 2e jaar.  
Met veel plezier loop ik 3 dagen in de week stage in groep 1 bij juf Maranja. 
Dit doe ik op maandag, dinsdag en woensdag.  
Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in een restaurant. Verder speel ik voetbal bij 
de vereniging bij mij in het dorp en trek ik in mijn vrije tijd graag met vrienden op. 
Ik vind het erg leuk dat ik voor een half jaar mijn stage mag lopen op de Hobbit. 
 
 
Sinterklaas op de Hobbit 
Informatie vanuit de Sinterklaas werkgroep voor ouders 
met leerlingen in groep 1 t/m 4 : 

- Zaterdag 17 november komt Sinterklaas in 
Nederland aan. 

- Vanaf dinsdag 13 november volgen de groepen 1, 
2, 3 en 4 het sinterklaasjournaal. 

- Op woensdag 28 november zetten de groep 1, 2, 
3 en 4 hun gymschoen in de klas. 
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Info voor alle ouders: 
- Op donderdag 29 november vinden alle groepen een verrassing in de klas van 

Sinterklaas. 
- Woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek! 

Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
Om 8.15 uur gaat de bel. De kinderen verzamelen achter de linten bij de 
bovenbouwdeuren. De kinderen staan bij de juf. 
De ouders mogen op een afstandje achter de kinderen mee kijken. Neem alvast 
afscheid van uw kind, want wanneer Sinterklaas is aangekomen gaan de kinderen 
naar de grote hal in de school. Ouders worden dan verzocht weg te gaan.  
Een pauzehapje/-drankje is die dag niet nodig. 
Alle kinderen in groep 1 t/m 4 moeten op 5 december een plastic tas, voorzien van 
naam, meenemen. Donderdag 6 december mogen zij 1 cadeautje meenemen om te 
laten zien en mee te spelen. 
 
Terugblik op het schoolhockeytoernooi  

Op maandag 22 oktober werd voor het eerst het 
Schoolhockey-toernooi georganiseerd voor de basisscholen in 
Leusden. Ook de Hobbit deed op deze stralende dag mee, met twee 
teams. Één team met kinderen van groep 5 en 6 (ik weet niet hoe 
dat verlopen is) en een team met kinderen van groep 7 en 8. Hoewel 
er maar twee echt hockeymeisjes in het team zaten (3 meisjes en 5 
jongens) speelden ze de sterren van de hemel! Met een grote dosis 
inzet en enthousiasme wonnen ze drie wedstrijden achter elkaar! 

Hierdoor kwamen ze in de winnaarspoule! 
Hier was de tegenstand een stuk groter, maar uiteindelijk eindigden ze op de 3e 
plaats! Een knappe prestatie! Groetjes, Ursula de Beer (Schoolhockeycoach) 

Om ook alvast te noteren: het schoolbasketbal van donderdag 3 januari 
2019 voor de groepen 5 t/m 8. Inschrijving kan t/m donderdag 15 
november a.s. via het strookje aan de uitgedeelde brief in de groepen. 
 
AFAS Swimexperience 

We blijven maar even sportief dan!  
De groepen 5 t/m 8 zijn weer gestart met de Swimexperience in 
zwembad de Octopus. We vinden het fijn dat ook dit jaar deze 
mogelijkheid weer wordt geboden! Via Parro informeren de 
leerkrachten u erover. Veel zwemplezier voor de zwemmers van groep 5 t/m 8.  
 
Doktersbezoek onder lestijd 

In geval van doktersbezoeken (of andere hulpverlening) kan het 
voorkomen dat uw kind er onder lestijd naar toe moet. Dat is natuurlijk 
toegestaan. Het is op dat moment niet wenselijk, ook uw andere 
kind(eren) al eerder mee te nemen. Indien het écht onmogelijk is om dit 
goed te regelen, wilt u het dan -graag wel tijdig- ook bij die leerkracht 
aangeven! 
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Website OBS de Hobbit 
Meerdere van u hadden het al opgemerkt en kwamen het ons vertellen. Opnieuw is 
onze website off-line…… Heel vervelend vinden wij dit, en achter de schermen zijn 
we druk bezig dit te verhelpen. Ondertussen wordt er ook gebouwd aan een hele 
nieuwe website. Wij hopen binnenkort in ieder geval onze tijdelijke versie weer “in 
de lucht” te krijgen.  
 
 
Jarigen op de Hobbit in deze periode 

NOVEMBER 
12 Liam Fleer groep 4  
12 Dianthe Osnabrugge groep 8  
13 Stijn van der Hoef groep 7  
13 Lisette Staal groep 7  
14 Storm Hellsloten groep 3  
17 Melody Felies groep 3  
20 Freselam Berhe Gebremeskel groep 3  
22 Elin van Dijk groep 5 
22 Kevin van Ginneken groep 8  
23 Yenthe van Ginneken groep 5  
29 Elvedin Hodzic groep 1  
30 Renée Schimmel groep 7  
DECEMBER  
2   Senna Woordes groep 4  
7   Sem Heins groep 7  
10 Shane-Dylan Overdam groep 4  
11 Boas Tornij groep 2 
 

Het volgende ouderbulletin verschijnt in de week van 10 december 
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