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Voorwoord 
De meivakantie staat voor de deur! We hebben een drukke periode achter de rug en 
zijn er ook wel een beetje aan toe, evenals onze leerlingen. Gisteren hebben we het 
Lentefeest gevierd en de sponsorloop gehouden. Daarvoor waren er o.a. de Grote 
Rekendag, afgelopen week de eindtoets Cito voor groep 8 en de Koningsspelen. 
Groep 7 heeft verkeersexamen gedaan, er waren meerdere voorstellingen (zie het 
onderdeel “Oor overboord”), groep 1 en 2 gingen naar de boerderij…...het is bijna 
teveel om alles op te noemen. We merken aan alles dat we een school in beweging 
zijn!  Nu mogen we even stilstaan, genieten van zon en vrije tijd en zien we elkaar op 
maandag 6 mei weer terug op school! Maak er een mooie meivakantie van! 
Elsa Mast                                                                                     
 
Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
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In groep 1 zijn Djalila Hodzic, Levi Helsdingen en Roan Fleer gestart. Joris 
van Dijck is aan het wennen en begint na de meivakantie “echt”. Wij 
wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op de Hobbit! 

 
 
 
 
 
Agenda 

van 19 april t/m 5 mei meivakantie, met ook Goede Vrijdag  
en Pasen 

dinsdag 23 april Schoolvoetbaltoernooi 
zondag 5 mei Bevrijdingsdag 
maandag 6 mei Weer naar school 
maandagavond 13 mei vergadering MR 
v.a. dinsdag 14 mei drie keer techniekcircuit op dinsdag 
Nog wat verder weg….. maar wel handig alvast te noteren! 
vrijdag 17 mei Klusmiddag van 13 tot 16 uur 
vrijdag 24 mei  Open Dag Voilascholen van 9 tot 12 uur 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 
maandag 10 en dinsdag 11 juni Vrij i.v.m. Pinksteren 
woensdag 12 juni Vrij i.v.m. studiedag team 

 
 
(Heel veel) mededelingen vanuit het team 
Juf Nesrin heeft vanaf de kerstvakantie de maandag en de dinsdag voor haar 
rekening genomen in groep 1. Zij gaat ons nu weer verlaten, om langdurig op de 
Bongerd in te vallen. Incidenteel kunnen we gelukkig nog wel een beroep op haar 
doen. We hadden de hoop dat juf Maranja nu weer meer zelf voor de groep zou 
kunnen, maar helaas moet zij opnieuw geopereerd worden. Een fikse tegenvaller, 
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m.n. voor haarzelf! Maandag 6 en dinsdag 7 mei is juf Maranja nog op school, daarna  
is zij weer een periode afwezig. 
Gelukkig is juf Ilse steeds vaker en langer weer op school. De ouders van groep 1 
hebben via de mail gehoord welke juf wanneer in  de groep is. Fijn, je weer steeds 
meer in ons midden te hebben, Ilse! 
Naast juf Marsha kunnen we gelukkig blijven rekenen op juf Marjolein in groep 2. Zij 
gaan ook na de meivakantie samen door, en daar zijn we blij mee! 
Juf Maartje heeft haar werkzaamheden weer volledig opgepakt en is op maandag en 
dinsdag in groep 6. Op woensdag heeft ze ouderschapsverlof en is juf Rebecca, 
evenals donderdag en vrijdag, in groep 6. Fijn dat je weer terug bent, Maartje! 
 
Na de meivakantie is juf Annejet, onze onderwijsondersteuner in de midden- en 
bovenbouw, nog twee weken op school en zal dan met zwangerschapsverlof gaan. 
Wij wensen je hier alvast een fijn verlof toe, Annejet! 
 
Juf Bianca en juf Madelon zijn momenteel helaas opnieuw niet in staat tot lesgeven 
aan hun groep; juf Madelon is gelukkig wel weer terug om met kleine groepjes te 
werken en ook juf Bianca hopen we snel weer terug te zien. Beterschap, beiden! 
Flexibiliteit van anderen in de organisatie, enige inval van buitenaf en een dag groep 
8 naar huis sturen heeft het mogelijk gemaakt de schade zo beperkt mogelijk te 
houden. Dank ook aan juf Anneke de Witte die, ondanks afscheid te hebben 
genomen vorig schooljaar,  momenteel weer regelmatig in groep 8 te zien is! Het is 
steeds even puzzelen om de vervanging voor elkaar te krijgen. Het trekt een wissel 
op het team en op de leerlingen. Een compliment aan de leerlingen en aan alle 
collega ‘s die het allen steeds goed weten op te vangen en ermee om te gaan.  
 
Vooruitkijkend naar volgend jaar zien we, dat we qua leerlingenaantal opnieuw acht 
groepen kunnen maken. In deze tijd van krimp heel fijn dat we op de Hobbit redelijk 
stabiel in leerlingen blijven! Groep 3 t/m 8 zullen weer losse jaargroepen zijn, de 
groepen 1 en 2 gaan we op basis van visie en ook aantallen samenvoegen tot twee 
groepen 1 /2. Hoe we dit gaan doen en welke criteria we hierbij hanteren, zullen we 
na de meivakantie op een aparte avond uitleggen aan de ouders van de huidige 
groep 1. Zij zijn daarvoor via de mail uitgenodigd.  
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We verwachten halverwege of aan het eind van de maand juni meer duidelijkheid te 
kunnen geven welke leerkracht(en) aan welke groep wordt/worden verbonden, 
daarover zijn we nu nog met elkaar in gesprek. U ontvangt daarover t.z.t. bericht van 
ons! 
 
Regelmatig ziet u op Parro beelden en tekst voorbij komen over activiteiten in de 
groepen. De term Coöperatieve Werkvormen (zij zijn onderdeel van Coöperatief 
Leren) valt regelmatig. We werken hier bewust mee, om iedere leerling “aan zet” te 
krijgen. Dit is een belofte van onze website en uit de schoolgids, die daarmee 
dagelijks waargemaakt wordt. Ieder kind krijgt hiermee kans tot ontwikkeling, op zijn 
of haar eigen unieke wijze. Iedere leerling aan zet levert ook grotere betrokkenheid in 
groepen op en wederzijdse afhankelijkheid. Je hebt elkaar nodig om tot iets goeds te 
komen en samen een veilig klassenklimaat te scheppen. Waardevolle elementen om 
tot leren te komen, een missie die we zeer serieus nemen! 
 
Ook de voortgang naar straks een nieuw gebouw gaat onverminderd door. 
Met de gemeente zijn we in overleg over de volgende stappen in het proces voor de 
realisatie. Binnenkort starten wij met het maken van een Programma van Eisen; dit 
betreft vooral het gebouw zelf. Nu de sporthal helemaal gesloopt is en er een terrein 
braak ligt, bereiken ons vaker vragen waar het nieuwe gebouw straks precies komt. 
Wij hebben van de gemeente begrepen dat een stedenbouwkundige binnenkort 
start met de eerste scenario’s op basis van de omvang van het nieuwe gebouw, de 
instandhouding van de hoeveelheid groen en speelvoorzieningen en aanvullende 
woningbouw. De verschillende scenario’s zullen tijdens een informatiebijeenkomst 
rond de zomervakantie (ervoor of erna is nog onbekend) met alle belanghebbenden 
besproken gaan worden.  
Achter de schermen op school werken we hard met elkaar verder aan visie-
ontwikkeling: hoe gaan we ons onderwijs in het nieuwe gebouw straks geven etc. 
De schoolontwikkeling van de het onderwijs op de Hobbit waarover we u steeds op 
de hoogte houden en ook al het andere waar de Hobbit altijd voor stond en staat, 
spelen daarin een belangrijke rol en nemen we zorgvuldig steeds in alle gedachten 
en uitwerkingen mee! 
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Terugblik op het lentefeest en de sponsorloop  
Wat een geweldig weer hadden we bij ons lentefeest, 
dat we hebben gecombineerd met de sponsorloop 
voor het Goede Doel “stichting Dierenambulance 
Amersfoort/Leusden”. 
Binnen werd er geknutseld, spelletjes gedaan en eitjes 
geschilderd en buiten werd er hard gelopen! Alles 
werd afgesloten met een feestelijke lunch in alle 
groepen, en wat had ieder wat lekkers bij zich en er z’n best voor gedaan! Dank 
daarvoor! 
Ook dank aan alle hulpouders en hulp-opa’s en -oma’s! Zonder jullie kunnen wij zo’n 
dag niet organiseren. Nu kijken we terug op een geweldige dag! 
Met de dierenambulance is er de afspraak dat na de meivakantie via een symbolische 

cheque 75 % van het opgehaalde bedrag in 
ontvangst wordt genomen bij ons op school. De 
leerlingen mogen dan een kijken in en bij de 
ambulance nemen. De overige  25 % komen ten 
goede aan school zodat we bijvoorbeeld een aantal 
zaken m.b.t. sportieve activiteiten waar onze 
leerlingen aan deelnemen, aan kunnen schaffen. Dit 
was een goed tip n.a.v. de sponsorloop van vorig jaar 
die we ter harte hebben genomen! 

 
Vakantierooster Voila 2019-2020          
Voor alle Voila scholen geldt hetzelfde vakantierooster, dit wordt vastgesteld in de 
GMR en de MR-en van onze scholen. Voor komend schooljaar levert dat het 
volgende vakantierooster op: 

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 
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Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie van 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 
Zet u deze data alvast in uw agenda! 
Ook een belangrijke al vaststaande datum: 
*Studiedag voor alle Voilascholen i.v.m. 10 jarig bestaan van Voila: woensdag 18 
september 2019. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
*Daarnaast plannen we als school zelf nog studiedagen in, voor onderbouw en 
bovenbouw deels gelijk en deels verschillend. Deze data volgen pas eind van dit 
schooljaar, en wel in de laatste week voor de zomervakantie. Alle andere belangrijke 
zaken worden dan weer als een handig rooster met u gedeeld. 
 
Avondvierdaagse Leusden; denk aan de gewijzigde data 
En soms deel je een rooster met u, en komt er daarna toch nog een aanpassing. In 
onze lijst met belangrijke data voor dit schooljaar stond als datum avondvierdaagse 
11 t/m 14 juni. De organisatie heeft daarna de datum nog aangepast, u hebt daar 
bericht over gehad (via Parro) van de avondvierdaagse commissie. De juiste data zijn 
dus nu van 18 t/m 21 juni. Past u dit zelf aan in uw agenda? 
 
Klusmiddag op de Hobbit vrijdag 17 mei van 13 tot 16 uur 
Op vrijdagmiddag 17 mei willen we weer graag met ouders, 
leerkrachten en evt. leerlingen klussen in en om school. Zet u de datum 
alvast in de agenda.    
Wat doen we zoal op een klusmiddag? We lopen alle 
speelmogelijkheden en schilderwerk op het plein weer even na en werken dat bij; 
wellicht moet er wat gesnoeid en geveegd worden, ook kunnen er klussen in school 
zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, en vele handen maken licht werk! We hopen 
op een goede opkomst! U kunt zich aanmelden via emast@hobbitleusden.nl    Alvast 
dank! 
 
Open dag op alle Voila-scholen op vrijdag 24 mei 
Op vrijdag 24 mei zullen ‘s ochtends tussen 9 en 12 uur de deuren van alle Voila-
scholen openstaan voor nieuwe ouders en kinderen. Hebt u buren, familie, kennissen 

mailto:emast@hobbitleusden.nl
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die nog op zoek zijn naar een fijne school voor hun kind? Dan kunt u ze wijzen op 
deze datum. Ook in de Leusder krant zal dit aangekondigd worden. 
 
Oor overboord : een kleutervoorstelling over de stilte in jezelf 
Op dinsdag 9 april bezochten groep 1 en 2 de voorstelling Oor overboord, van Het 
Filiaal Theatermakers. Twee acteurs, Amy en Boy, speelden het verhaal van Max.              

Max is volgens haar vader een wonderkind omdat ze zo goed in 
heel veel dingen. Maar soms wil Max gewoon even helemaal niets. 
Niet iets oefenen, geen opdrachtjes en zeker niet luisteren naar 
anderen. Soms wil ze alleen maar stilte en een beetje 
ronddobberen in haar eigen bedenksels. Plotseling ontmoet ze 
Maarten en belandt ze zomaar opeens in een groot avontuur. 
 
Ook andere voorstellingen zijn er geweest. Zo gingen onze 
groepen 7 en 8 bijvoorbeeld naar Tivoli in Utrecht voor een 
muziekvoorstelling.  Fantastisch dat deze mogelijkheden er zijn! 

 
 
Jarigen op de Hobbit in deze periode! 

APRIL 
  1 Mick van Dijck groep 
2  
  4 Finn Peters groep 7  
  5 Roan Fleer groep 1  
  5 Marjam Tarafdaar 
groep 3  
  7 Remco Darwinkel 
groep 7  
  7 Sanne Esko groep 5  
  7 Lisa Klomp groep 8  
10 Ronan van Buuren 
groep 4  
10 Jasmijn Verheij groep 7  
12 Tristan Versteeg groep 5  
13 Djalila Hodzic groep 1  
14 Beau de Jong groep 4  

MEI  
  2 Pleun de Munnik groep 8  
  4 Rania Bouzia groep 4  
  5 Nathan van Essen groep 8  
  5 Mads Gravemaker groep 1  
16 Nour Bouzhar groep 2  
16 Maud Schermer Voest groep 2 21 
Beau van Driel groep 1  
22 Timo den Haak groep 2  
23 Menno Epskamp groep 6  
27 Isabella Borgstijn groep  7  
29 Amar Skopic groep 3  
30 Emma Klomp groep 3 
 



 

 
8 

 
                 De Hobbit:  45 jaar jong                                                                                           

19-04-2019 

15 Kim Hesp groep 3  
16 Jens de Haas groep 5  
19 Caroline Kersch groep 3  
21 Lois Oostenrijk groep 7  
22 Jelle Heetebrij groep 4  
23 Sem Telnekes groep 4  
27 Dani Helsdingen groep 3  
30 Giel de Beer groep 7  
 
Excuus aan de jarigen van begin april! Ik ontdek nu dat 
jullie vorige keer van de “kalender zijn gevallen “ …..    
Vandaar dat je allemaal nog in dit ouderbulletin 
genoemd staat! 

                      Het volgende ouderbulletin verschijnt in de week van 24 mei 2019 


