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Voorwoord 
Dit ouderbulletin bereikt u op de kortste dag van het jaar: 21 december. De dag 
waarop de winter begint! En ook de kerstvakantie is vanmiddag begonnen. Een 
vakantie waar we naar uitkijken, na een feestelijke en drukke tijd op school. Verderop 
in dit ouderbulletin blikken we terug op de Sinterklaasviering en de kerstviering van 
gisteravond. 
Voor nu wens ik u allemaal een fijne vakantie. Dat het warme en mooie feestdagen 
met familie, vrienden of andere dierbaren zullen zijn! Een goede jaarwisseling ook 
gewenst en we zien elkaar terug op maandag 7 januari 2019! 
Elsa Mast   
 
 
Agenda 
ma. 24 dec. t/m vrij. 4 jan.’19  Kerstvakantie 
maandag 7 januari 2019  Weer van start na de vakantie 
vrijdag 11 januari  Studiedag team, alle leerlingen vrij! 
vanaf 14 janauri   Afname CITO middentoetsen gr. 3 t/m 8 
maandag 28 januari  Studiedag onderbouw;leerlingen gr. 1 t/m 4 vrij 
   
 
Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
In groep 1 starten Liv Bijl, Bregje Kromhout en Casper Rompa na 
de kerstvakantie. Liv en Bregje zijn inmiddels 4 jaar en gaan voor 
het eerst naar school.  Casper komt vanuit Purmerend in Leusden 
wonen. In groep 2 start Meis van Vliet. Haar broer Luuk van Vliet 
start in groep 5. Zij verhuizen vanuit Hilversum naar Leusden. 
Allemaal van harte welkom op OBS de Hobbit en veel plezier 
gewenst bij ons op school! 
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Vanuit het team 

In ons traject naar een nieuw te bouwen gebouw zijn er weer 
stappen gezet door het team. Ons inzicht in wat er mogelijk is en 
wat niet -of minder- wenselijk is, is vergroot door onze IKC 
bezoeken op 27 november j.l. Behalve in Leusden, zijn wij ook in 
Lelystad en Amsterdam gaan kijken. Met inspirerende beelden en 

ideeën keerden we terug naar huis. Op vrijdag 11 januari hebben we weer een 
gezamenlijke studiedag en gaat het proces verder. Alle leerlingen zijn die dag dus 
vrij! 
Een aantal van onze zieke leerkrachten is gelukkig aan het terugkomen, deels of 
helemaal. Na de kerstvakantie hebben we juf Madelon en juf Bianca weer helemaal 
aan boord. Daar zijn we blij mee! Juf Maartje is aan het opbouwen en is na de 
kerstvakantie twee keer drie uur in de week in groep 6. Juf Marinke gaat met 
zwangerschapsverlof, en daarom zal juf Rebecca in eerste instantie volledig groep 6 
draaien. Juf Ilse is nog thuis deze periode. Juf Maranja is ook aan huis gekluisterd, in 
verband met een onfortuinlijke val van het paard met als gevolg vervelende 
beenbreuken is juf Maranja opnieuw lang uit de running. Na de vakantie zal juf Sylvia 
daarom groep 1 gaan doen op woensdag/donderdag/vrijdag samen met een nieuw 
gezicht op de Hobbit: juf Nesrin op maandag en dinsdag. Groep 2 wordt de 
komende tijd drie dagen begeleid door juf Marsha (maandag/dinsdag/vrijdag) en de 
overige twee dagen zal invaljuf Tonnie er zijn. 
 
Terugblik op Sinterklaas en Kerst 
December, de maand van twee gezellige feesten. We kijken 
allereerst terug op een prachtig Sinterklaasfeest. Waarbij de 
cadeautjes weg waren, Sint en de Pieten in paniek met de 
brandweerauto kwamen om met een heel grote ladder het dak 
op te kunnen en daar uiteindelijk de cadeautjes vonden! Wat 
een geluk! En wat een gezelligheid overdag, ook in de groepen 
waar de leerlingen Sint een handje hadden geholpen door 
surprises voor elkaar te maken. En dat beloofde wat, want de 
surprises stonden volgens traditie al twee dagen van tevoren 
uitgestald en de “Ooh’s” en “Aah’s” waren niet van de lucht. 

 
Gisteravond was onze kerstviering en wat 
was het weer gezellig! In alle groepen blije 
kinderen, feestelijk aangekleed en met heerlijke hapjes! Na het 
kerstdiner trad groep 7 nog op voor de eigen ouders, andere 
familie en de leerkrachten. 
Hun kerstmusical “de Kerstnar” werd enthousiast ontvangen 
door iedereen, wat waren we trots op onze leerlingen! 

Vanmorgen is het opgevoerd voor de overige leerlingen van de Hobbit. En aan de 
geluiden te horen werd het ook daar zeer gewaardeerd! Grote klasse, groep 7 én Bo! 
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Deze beide feesten komen niet van de grond zonder de ook hierna genoemde 
genoemde ouderhulp. Ouders, die op welke manier dan ook hebben geholpen bij 
beide feesten: dank jullie wel, we hebben het zeer op prijs gesteld!  
 
Vanuit de OR  
We blijven hier benadrukken, dat we echt niet zonder ouderhulp kunnen bij de 
activiteiten die we voor uw kinderen organiseren. Via het ouderhulpformulier hebben 
we een aantal bereidwillige aanmeldingen maar we kunnen er zeker nog meer 
gebruiken! Voor activiteiten waarbij er niet voldoende hulp is, zullen wij uiteindelijk 
moeten besluiten ze niet door te laten gaan. Dat is iets wat we met elkaar niet 
willen…. Meldt u zich aan? Alvast dank namens de leerlingen van de Hobbit! 
 
Meedraaien bij de middagpauze van groep 1 t/m 3: hulp nodig! 
We hebben het al eerder gevraagd en we blijven het doen: de middagpauze van 
groep 1 t/m 3 loopt fantastisch zoals we het hebben bedacht, mits er voldoende 
mensen zijn om te begeleiden! Na de kerstvakantie komen we echt krap in de 
bezetting te zitten en vragen we opnieuw of u wellicht mensen kent, of zelf bereid 
bent,om tegen een vrijwilligersvergoeding mee te draaien bij de middagpauze van de 
onderbouw. Meer informatie kunt u vragen bij juf Elsa: emast@hobbitleusden.nl of bij 
Jolanda van Grootheest:  jvangrootheest@hobbitleusden.nl 
 

Inloopspreekuur van Lariks op school 
Stelt u zich ook wel eens (een van) de volgende vragen?  

- Is het normaal dat mijn kinderen zoveel ruzie hebben? 
- Waarom is mijn kind zo snel boos? 
- Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 
- Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 
- Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen op te bouwen? 

Kom dan eens langs bij het spreekuur van Lariks op school. Lariks is de plek voor 
vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, 
opvoeden en opgroeien. Lariks is er voor alle inwoners van Leusden. Sinds kort is 
Lariks gevestigd in het nieuwe Huis van Leusden.  
Consulenten van Lariks houden ook spreekuur op school. U bent vrij om binnen te 
lopen en kennis te maken met de consulent bij u op school. Zij kan u advies geven of 
een aanbod doen om eens mee te denken over uw vraag. Consulenten van Lariks 
kunnen daarnaast kortdurend ondersteunen of desgewenst een passende 
organisatie vinden die hulp kan bieden. 
Hanneke Verweij is de consulent die bij ons op school spreekuur houdt op maandag 
van 8.30-09 uur. U bent welkom! 

Schoolbasketbaltoernooi  
Het basketbaltoernooi voor schoolteams is op donderdag 3 januari 
2019 voor de groepen 5 t/m 8. Een aantal Hobbit-leerlingen 
verdeeld over vijf teams (!) zal ons daar vertegenwoordigen in onze 
gele shirts. Veel succes gewenst aan de sporters en hun 
begeleidende ouders! 
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Website OBS de Hobbit 
Na de kerstvakantie verwachten we de nieuwe website spoedig in de lucht te 
kunnen laten gaan. Behalve de website ondergaat ook ons logo een verandering. We 
zullen de nieuwe website en het veranderde logo samen met de leerlingen 
gezamenlijk onthullen, we houden u op de hoogte! 
 
Spelletjesdag in Fort 33 
Op donderdag 3 januari toveren we FORT33 om tot een waar 
spelletjesparadijs! In samenwerking met de speelotheek Leusden kun 
je de leukste spelletjes komen spelen. De vrijwilligers van de speelotheek staan klaar 
om spellen die je niet zo goed kent uit te leggen als dat nodig is. En dit allemaal 
helemaal gratis. Geef je wel even op via aanmelden@fort33.nl zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. Plaats: Fort 33 Bavoortseweg 25, 3833 BM, 
LEUSDEN Wanneer: 3 januari 2019 : van 9:00 – 13:00 uur (brengen vanaf 9:00 uur, 
ophalen vanaf 12:30 uur)  Leeftijd: basisschool  Aanmelden via: 
aanmelden@fort33.nl  o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer ouders, welke 3 
januari bereikbaar is. 

 
Heel veel jarigen op de Hobbit in deze periode! 
DECEMBER  
13 Jaylena Liu groep 1  
15 Mikey Brouwer groep 4  
15 Noor Fränzel groep 7  
15 Amber Kelder groep 6  
16 Jayden Liu groep 3  
21 Izahra Coumou groep 4  
24 Joe Kooy groep 5  
26 Elin Fikkert groep 8  
26 Yannick Schoonewil groep 6  
29 Tom Hesp groep 5  
30 Sven Frerichs groep 6  
30 Joey Liu groep 7 
 JANUARI 
  6 Mick van Dijk groep 5  
  6 Nicky de Ruiter groep 6  
  7 Bastiaan Staal groep 6  
  8 Lars Brouwer groep 3  
12 Bo van Leuveren groep 5  
14 Emma Mostert groep 7  
16 Isa Noomen groep 4  
16 Oskar Schreuder groep 8  
20 Timo Fleer groep 2  
21 Lynn Veldman groep 3  
22 Loïs Frerichs groep 3  
24 Quinten ter Burg groep 2  
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25 Luuk Uil groep 5  
27 Leanne Knubben groep 4  
27 Jasper Rakhorst groep 6  
28 Lieke van der Hoef groep 8  
29 Sophie Ebben groep 2  
31 Sofia Waterink groep 2  
31 Zoë Wijntjes groep 4 
 

Het volgende ouderbulletin verschijnt in de week van 28 januari 2019 
 
 
 

 
   

Het team van de Hobbit wenst iedereen 
fijne feestdagen  

en een liefdevol, gelukkig en gezond 
2019 toe! 
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