
 

     12 oktober 2018    

 

 
 

In dit ouderbulletin: 
- Voorwoord  
- Agenda 
- Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
- Vanuit het team 
- Gymexperience Impala  
- Overige sportactiviteiten 
- Vanuit de OR 
- Hoofdluiscontrole 
- De gezinsparaplu 
- Jarigen op de Hobbit in deze periode 

 
Voorwoord 
Een week later dan gepland ontvangt u dit ouderbulletin. Ik startte er al mee op de 
dag van de leerkracht, 5 oktober j.l. Een dag waarop de leerkrachten landelijk in het 
zonnetje gezet worden. En terecht! Onze leerkrachten zorgen dag in, dag uit voor 
goed onderwijs aan onze leerlingen. Ik ben enorm blij met ze, en heb deze week 
weer gemerkt, hoe ze gemist worden ten tijde van ziekte. Het wordt steeds lastiger 
om ze te vervangen! Echt een heel zorgelijk signaal, waarvan ik hoop dat de politiek 
dit nu echt eens serieus op zal pakken. Ook weer door flexibiliteit van onze eigen 
mensen hebben we tot nu toe nog steeds alles op kunnen vangen en geen groepen 
naar huis hoeven sturen. Dat is het laatste wat we willen, maar zal ook op de Hobbit 
soms de enige oplossing zijn. Meer dan logisch dus dat onze leerkrachten één dag 
per jaar echt even op een voetstuk staan. We zouden niet weten waar we zouden 
zijn zonder hen! 
 
Elsa Mast   
 
 
Agenda 
dinsdag 16 oktober  Laatste keer crea-circuit Kinderboekenweek 
van ma. 22 t/m vrij.26 oktober  Herfstvakantie 
maandag 22 oktober  Schoolhockeytoernooi 
weekend 27/28 oktober  De wintertijd gaat in! 
maandag 29 oktober  Weer naar school 
Om alvast te noteren:   
donderdag 15 november  Werkavond Sinterklaas 19.30 uur 
  (deze was nog niet vermeld in lijst belangrijke 

data) 
 

 
1 
 

 De Hobbit:  45 jaar jong                                                                                             12-10-2018 



 

 
 
 
Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
In groep 1 zijn Naomy Polhout, Niels Heetebrij en Luca Woordes op 
dit moment aan het wennen. Allemaal van harte welkom op de 
Hobbit en veel plezier gewenst bij ons op school! 
 
Vanuit het team 
Verdriet werkt verlammend hebben we in de eerste weken van dit nieuwe schooljaar 
ervaren. Het overlijden van Sara, het dochtertje van juf Ilse en haar man, heeft ons 
allen enorm aangegrepen en was van grote invloed op ieders handelen. Verdriet 
werkt ook verbindend. Het herinneringsplekje voor Sara werd in de daarop volgende 
weken veel bezocht, het was hartverwarmend dat te zien. Ook vanaf hier willen wij 
nogmaals juf Ilse en haar gezin veel kracht en sterkte toewensen. 
Desondanks proberen wij nu de draad weer op te pakken op school en zijn we 
gestart met een meer gerichte focus op het traject naar ons nieuwe gebouw over 
een paar jaar. Zowel de MR-en van de scholen als ook de beide teams ontmoeten 
elkaar om gerichter stappen te gaan zetten. Dit zijn zeer zeker géén stappen naar 
een fusie! 

De Hobbit en het Kompas gaan 
gewoon als twee scholen door. Maar 
het zijn wel stappen naar een mooie 
samenwerking! Een voorbeeld daarvan 
ziet u op de foto van onze 
studiemiddag gisteren. We krijgen de 
kans om dát waar we trots op zijn op 
onze school, goed in kaart te brengen 

om straks de Hobbit krachtig neer te zetten op een nieuwe plek. 
Onderwijsinhoudelijk blijven wij ons ontwikkelen op de vorig jaar ingeslagen weg om 
onze motto’s : “Je hoeft niet te passen om te kloppen” en “Jij bent aan zet” verder 
gestalte te geven. Uw kind vertelt vast regelmatig over samenwerken: dat doen wij 
veelal via coöperatieve werkvormen. Hierbij zijn alle kinderen 
“aan zet” en is er sprake van gelijkwaardige deelname van 
iedereen. In de loop van dit schooljaar hopen we een 
ouderavond te beleggen, waar al onze ontwikkelingen met u 
gedeeld kunnen worden.  
Onze OR verzorgde vrijdag j.l. op de hierboven genoemde dag 
van de leerkracht een heerlijke verwennerij bij de koffie door 
Spakenburgs Hart te laten bezorgen. Zelfs sommige leerlingen 
namen iets voor hun juffen mee. Maar op de Hobbit merken we 
ook alle andere dagen de waardering van leerlingen en ouders 
en dat is iets om trots op te zijn. Omgekeerd hopen we dat u 
weet, dat wij de samenwerking met u ook als heel prettig en 
belangrijk ervaren en dat -mocht er eens iets zijn- de deur ook altijd openstaat om 
dat in alle eerlijkheid te melden, zodat we dat samen aan kunnen pakken! 
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GymXperience Impala voor onze bovenbouwgroepen 

 
De groepen 6 t/m 8 krijgen op dinsdag 
gymles van studenten van de 
sportacademie Amersfoort onder 
supervisie van Gymvereniging Impala. 
Een mooie samenwerking met onze 
school vinden wij dat! 
 
 
Lees hier het artikel van de site: 
www.leusdennu.nl 
 

Gymvereniging Impala is een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen en is sterk in 
ontwikkeling. In het kader van deze ontwikkeling en mede door de komst van het 
nieuwe sportcentrum Buiningpark zijn er meer ruimte en kansen gecreëerd om 
gezond bewegen te stimuleren voor jong en oud. Vandaar dat de vereniging de 
'Impala Gym Xperience' heeft gelanceerd. 

LEUSDEN - ''De Gym Xperience beoogt een uitbreiding van het sportaanbod voor 
diverse doelgroepen en is een ontdekkingstocht langs de diverse vormen van de 
gymnastiek en kent vier deelprojecten: sport en onderwijs, aangepaste sporten, 
ouderensport en sport voor jongeren", vertelt voorzitter Daan van Westen. 

Van de vier deelprojecten heeft Impala het onderdeel 'sport & onderwijs' uitgewerkt. 
"Op dit moment loopt er een pilot met de basisscholen De Hobbit en Het Kompas. 
Dit project kun je zien als een bijzondere gymnastiekles die in en na schooltijd 
gegeven kan worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte bij basisscholen 
en een en ander moet gaan leiden naar aanvullende mogelijkheden zoals een derde 
gymuur in het basisonderwijs.'' 

Reden voor dit project is dat het bewegingsonderwijs een steeds grotere rol in de 
bewegingsopvoeding van kinderen wordt. Kinderen bewegen tegenwoordig minder. 
Daarom is het belangrijk dat kinderen bewegingsonderwijs krijgen dat van goede 
kwaliteit is en door deskundige leerkrachten wordt verzorgd. De verplichte 
gymlessen op school worden echter veelal verzorgd door eigen klassedocent in 
plaats van een leerkracht lichamelijk oefening. Met de Gym Xperience voor 
basisscholen probeert Impala ondersteuning te bieden voor de klassedocent bij de 
gymnastieklessen. ''Hierbij werken we samen met derde- en vierdejaars studenten 
van Sportacademie Amersfoort.'' De lessen worden in een periode van 6 tot 8 weken 
aan de basisscholen aangeboden en richten zich voornamelijk op de kennismaking 
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met de diverse disciplines van de gymnastiek zoals 'apenkooien', freerunning en 
bewegen op muziek. 

Er is meer. Het deelproject 'ouderensport' van de Gym Xperience beoogt een 
uitbreiding van de twee huidige seniorengroepen bij Impala. Verder wordt gekeken 
naar de start van een of meerdere groepen in de aangepaste sport en doet Impala 
onderzoek naar verschillende (sport)activiteiten voor jongeren. In alle deelprojecten 
kunnen ook andere sport(vormen) worden opgenomen, waardoor de keuze voor de 
sport nog groter wordt.  

Overige sportactiviteiten 

In de agenda zag u het al staan: op maandag 22 
oktober is het schoolhockeytoernooi. Er zijn al een 
aantal aanmeldingen op de Hobbit. Onze gele shirts 
zullen dus goed vertegenwoordigd zijn op het veld. 
De naam is wat misleidend: deze sporttoernooien 
worden niet door de scholen georganiseerd maar 
door de sportvereniging zelf. Op school 
inventariseren we wel wie er mee doen. Maar 
verantwoordelijkheid ervoor ligt ten allen tijde bij de 
ouders en niet bij de school. Mochten er leerkrachten 

aanwezig zijn, dan is dat om de leerlingen aan te moedigen!  
 
Vanuit de OR  
Inmiddels heeft zich een nieuwe penningmeester voor de OR 
gemeld: Barend van de Lagemaat, vader van Lara uit groep 1. 
We zijn erg blij met zijn aanmelding! Dank je wel, Barend en 
welkom in de OR. Belinda Frerichs, de huidige penningmeester, 
blijft wel lid van de OR. Dank voor je inspanningen Belinda, en 
fijn dat je de OR blijft ondersteunen. 
 
Hoofdluiscontrole   

 
Nog niet in alle groepen zijn er hoofdluis-ouders actief, wij kunnen nog 
wat “luizen-pluizende” ouders gebruiken! Fijn als u zich aanmeldt bij de 
leerkracht van uw kind!  
 

De gezinsparaplu 
Niet alle kinderen wonen in het eigen gezin, soms is het nodig 
(tijdelijk) in een pleeggezin te wonen. In de brief die met deze 
nieuwsbrief mee wordt gestuurd, leest u over een initiatief voor 
een netwerk voor pleeggezinnen; de gezinsparaplu. 
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Jarigen op de Hobbit in deze periode 

OKTOBER  
3 Jim van Dijk groep 4  
3 Julian Migchelbrink groep 2  
3 Mila Schouten groep 5  
4 Aleyna Aydogdu groep 8  
5 Bregje Kromhout groep 1  
8 Liano Borgstijn groep 2  
8 Bodi van Buuren groep 2  
12 Mila Krol groep 6   
17 Faysal Boutabouzi groep 8  
18 Hannah Mandemaker groep 4  
20 Feike Fränzel groep 3  
22 Demi Scholten groep 6  
26 Niels Jansink groep 8  
28 Thijs van Spellen groep 2  
29 Mick van den Bergh groep 6  
29 Duncan Kelder groep 3  
30 Josefien Sitters groep 8  
31 Winter de Haan groep 7 
NOVEMBER 
2 Sofie van der Meer groep 3  
2 Tim van der Meer groep 2  
3 Kian Schouten groep 6  
8 Lisanne Brouwer groep 6 

Het volgende ouderbulletin verschijnt in de week van 5 november 
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