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Voorwoord
Bij deze ontvangt u het eerste ouderbulletin van het schooljaar 2019-2020. Een
schooljaar dat inmiddels alweer anderhalve week oud is, waaraan we allemaal met
veel plezier begonnen zijn en waarin we inmiddels allemaal onze draai weer hebben
gevonden! Waarin we gestart zijn met blij nieuws, maar ook met een op handen
zijnd afscheid. En dat we met u officieel willen openen op ons openingsfeest van 20
september a.s. U leest over dit alles verderop in dit ouderbulletin.
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Ik wens ieder bij deze een fantastisch schooljaar toe én veel leesplezier met dit
bulletin in handen.
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Thomas Hiddingh, Sander Bolscher en Danique Rijnhart zijn gestart in de
groepen 1/ 2. Alex Pietersen gaat de komende tijd wennen. Wij wensen
jullie allemaal een fijne tijd toe op de Hobbit!

Agenda
Donderdag 12 september
Woensdag 18 september
Vrijdag 20 september
Ma 23 t/m do 26 sept
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Vrijdagochtend 27 september
Vrijdag 27 september
Week van 30 sept

Vergadering MR 20 uur
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. 10 jarig bestaan
VOILA: studiedag voor alle leerkrachten
Openingsfeest de Hobbit van 16 tot 18 uur
Kennismakingsgesprekken gr 1 t/m 7
Informatiemoment ouders groepen 1 /2
“Vieren” we het afscheid van juf Madelon met
de leerlingen
Schoolfotograaf voor de groepen 3 t/m 7 en na
schooltijd ook de familiefoto’s
Schoolfotograaf voor de groepen 1 /2 en 8
van 8.45 tot 10.15 afscheidsreceptie juf
Madelon voor ouders van onze leerlingen
Laatste werkdag juf Madelon
Kennismakingsgesprekken groep 8
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Mededelingen vanuit het team
Na een zomervakantie zijn er altijd nieuwtjes en bijzonderheden in een team. Heel
verheugd zijn wij natuurlijk over de zwangerschap van juf Ilse. Zoals in de mail al te
lezen was, verwachten Ilse en haar man de baby in februari. We wensen je een
voorspoedig verder verloop van je zwangerschap toe, Ilse en zijn vreselijk blij voor
jou en je gezin! Ook blij zijn we voor juf Marinke, die op zaterdag 21 september in het
huwelijksbootje stapt. Alvast een fijne dag gewenst, Marinke!
Jammer, maar heel begrijpelijk, vinden wij het feit dat juf Madelon stopt met haar
onderwijsloopbaan. Vrijdag 27 september zal haar laatste werkdag op de Hobbit
zijn. Inmiddels zijn we druk met voorbereidingen voor dit afscheid. Lees hierover
verderop in dit ouderbulletin meer!
Juf Jeanny is deze week niet op school i.v.m. het overlijden van haar moeder. Heel
veel sterkte toegewenst, Jeanny.
Juf Bianca wordt tot eind september op donderdag en vrijdag bijgestaan in de groep
door juf Madelon, daarna door juf Anneke de Witte. Juf Daniëlle is drie dagen per
week weer op school en zal langzaam haar werkzaamheden weer gaan uitbreiden,
naast juf Rebecca die momenteel de hele week in groep 4 is. Juf Maranja is deels
weer beter gemeld en werkt in duo met juf Marsha.
Binnenkort zullen ook weer stagiaires op de Hobbit rondlopen in verschillende
groepen. In het volgende ouderbulletin zullen zij zich aan u voorstellen.
Vanuit de OR
Inmiddels is er een oproep de deur uit voor klassenouders in alle groepen. Via Parro
volgt volgende week een bericht m.b.t. betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor
het schooljaar 2019-2020. Dat zal via een betaallink zijn, meer informatie volgt in
het voornoemde Parro-bericht.
Vanuit de MR
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Op de oproep voor nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR is geen nieuwe
aanmelding binnen gekomen. Donderdagavond zal daarom de MR de reeds zittende
leden voor een nieuwe termijn benoemen.
Openingsfeest op 20 september
Heeft u de uitnodiging al gezien? Op vrijdag 20 september
hebben we weer ons jaarlijkse openingsfeest! Een gezellige
traditie om het schooljaar te openen en elkaar weer te
ontmoeten na de vakantie. We hebben ook dit jaar weer leuke
spelletjes voor jong en oud en ook een hapje en een drankje
kunt u bij ons kopen. Via Parro heeft u inmiddels aan kunnen
geven of u ergens bij kunt helpen, er staan nog een paar items
open. Wie kan nog een helpende hand bieden? Het
openingsfeest start om 16.00 uur en is rond 18.00 uur
afgelopen, jullie komen toch ook?

De schoolfotograaf komt op 26 én 27 september
U bent van ons gewend dat al vlot na de zomervakantie de
schoolfotograaf naar de Hobbit komt. Dat is dit jaar ook zo. Wel
zijn we veranderd van fotograaf. Linda Verweij, van het bedrijf
Artby, komt zowel donderdag 26 september als
vrijdag 27 september bij ons op school. Zij zal op donderdag een aantal groepen op
de foto zetten, en ook op vrijdagochtend. Op donderdagmiddag na schooltijd is er de
mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten maken (als u wilt ook met u als ouders erbij).
Daarvoor komt in de loop van volgende week een intekenlijst bij het speellokaal te
hangen, waarop u een tijdstip aangeeft dat u er met het gezin zult zijn, waardoor u
onnodig wachten voorkomt. We houden u via Parro verder op de hoogte.
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Afscheid juf Madelon
Op vrijdag 27 september nemen we afscheid van juf Madelon.
I.v.m. haar verslechterende gehoor en als gevolg daarvan het
steeds meer moeten inleveren op dat wat ze het liefste doet:
lesgeven aan onze allerjongste leerlingen, heeft zij besloten het
onderwijs vaarwel te zeggen. Op woensdag 25 september staan we hier -feestelijkmet alle leerlingen van onze school bij stil. Op vrijdag 27 september wordt u als
ouders ‘s ochtends in de gelegenheid gesteld om onder het genot van een kopje
koffie of thee en wat lekkers afscheid te nemen van juf Madelon tussen 8.45 en
10.15 uur in de hal van de school. Collega's en genodigden nemen vrijdagmiddag 27
september afscheid van Madelon.
Gevonden voorwerpen
In de loop van een schooljaar blijven er nog al eens
spullen hangen en liggen. Deze gevonden voorwerpen
liggen momenteel uitgestald op de grote tafels in de
hal, voor het lokaal van groep 4. Ze liggen daar nog t/m aanstaande dinsdag, Daarna
zullen we de niet opgehaalde spullen, wegdoen.
Vakantierooster Voila ‘19-’20, overige vrije dagen op de Hobbit en de schooltijden
Voor alle Voila-scholen geldt hetzelfde vakantierooster:
Herfstvakantie
van 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
van 23 december ‘19 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
van 24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen
van 10 april t/m 14 april 2020
Meivakantie
van 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervakantie
van 20 juli t/m 28 augustus 2020
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*Studiedag voor alle Voila-scholen i.v.m. 10 jarig bestaan van Voila: woensdag 18
september 2019 zijn alle leerlingen vrij.
*Donderdag 5 december: om 12 uur zijn alle leerlingen vrij na de Sint-viering
*Vrijdag 20 december:
om 12 uur zijn alle leerlingen vrij & start de kerstvakantie
*Vrijdag 17 juli 2020:
om 12 uur zijn alle leerlingen vrij & start de zomervakantie
Specifieke vrije dagen OBS de Hobbit:
Donderdag 31 oktober’ 19
Maandag 27 januari ‘20
Dinsdag 17 maart ’20
Donderdag 25 juni ’20
Vrijdag 26 juni ’20

Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Studiedag team, alle leerlingen vrij

Schooltijden schooljaar 2019-2020 (iedere dag!)
Groep 1 t/m 5
Van 8.30 uur tot 14 uur
Groep 6,7,8
Van 8.20 uur tot 14 uur
Wekelijkse aanwezigheid Lariks op de Hobbit
Vragen of zorgen over uw kind(eren)?
U bent van harte welkom bij het inloopspreekuur van Lariks op school. Of het nu
gaat om concentratieproblemen, moeite met vrienden maken, stress en spanning
thuis, geen geld voor sport en activiteiten of om onverklaarbare achterblijvende
schoolresultaten. Loop gewoon even langs bij Mariska Noordhoek, de consulent van
Lariks. Zij is gespecialiseerd in opvoedingsvragen en de begeleiding van kinderen (en
gezinnen). Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Mariska is op dinsdagmorgen van 8.00 tot 9.30 bij de Hobbit aanwezig.
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Over Mariska
Mariska heeft pedagogiek gestudeerd en onder meer gewerkt als begeleider bij open
en gesloten leefgroepen, en als begeleider van jongeren in hun dagelijkse leven. “Zit
u ergens mee? Kom dan gewoon even binnen!”
Over Lariks: Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom bent met
vragen op het gebied van welzijn en zorg. Meer informatie? Kijk op
www.sociaalplein-leusden.nl.
Leusden ambieert titel Fietsstad 2020
Leusden doet mee aan de verkiezing Fietsstad 2020. Een landelijke
verkiezing waarbij fietsers wordt gevraagd naar hun ervaring met
het fietsen in onze gemeente. Help mee en vul de enquête in via
www.Leusdenfietsstad.nl. Als Leusden goed scoort
kunnen
we de titel ‘Fietsstad 2020’ winnen. Onder de inzenders wordt een
e-bike verloot en een goed gevulde fietstas met fietsbenodigd- heden en –
accessoires.
Op ons plein wordt momenteel ook weer meer gefietst, maar met al onze spelende
kinderen tijdens school- en BSO-uren wil ik u vragen af te stappen en te lopen over
het plein. Alvast dank!
Jarigen op de Hobbit in de komende periode
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SEPTEMBER
7 Wedeb Berhe Gebremeskel groep 7
10 Nora Hiddingh groep 3
11 Amine Karadavut groep 8
12 Adam Hollander groep 4
12 Seb Visser groep 5
14 Noa van Bussel groep 7
15 Sven van Spellen groep 7
15 Loes Uil groep 1/ 2A
17 Micha van Bussel groep 5
17 Koen van Ginneken groep 8
18 Zoë Frerichs groep 1-2A
18 Niels Greving groep 8
20 Simon Lansdorp groep 3
21 Fabian Ridderbos groep 4
26 Damian Scholten groep 6
27 Louise Ursem groep 3
29 Elouize Klomp groep 7
30 Robin de Haas groep 8
30 Twyla Post groep 1-2B

OKTOBER
3 Jim van Dijk groep 5
3 Julian Migchelbrink groep 3
3 Mila Schouten groep 6
5 Bregje Kromhout groep 1-2B
8 Liano Borgstijn groep 3
8 Bodi van Buuren groep 1-2B
12 Mila Krol groep 7
18 Hannah Mandemaker groep 5

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 11 oktober 2019
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