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Voorwoord
Net als de vorige keer typ ik dit ouderbulletin met een paar zonnige vrije dagen in het
vooruitzicht. Het hemelvaart weekend komt eraan. Dit is sowieso een periode met
onregelmatige weken. Over anderhalve week volgt pinksteren en aansluitend twee
extra vrije dagen voor de leerlingen, waarvan één i.v.m. een studiedag voor het team.
In de agenda hieronder staat het nog even op een rijtje! Ook hoe de laatste weken
voor de zomervakantie eruit zullen zien, er staat nog wel het één en ander te
gebeuren. Wat dat voor alle klassen afzonderlijk betekent, leest u in de parro
berichten van de leerkrachten. We gebruiken parro nu een jaar en ervaren het met
elkaar als een prettig communicatiemiddel. Daarnaast is het maandelijks uitgeven
van een ouderbulletin ook nog steeds een waardevol communicatiemiddel. Bij deze
dan ook veel leesplezier met dit Ouderbulletin gewenst, in dit lange vrije weekend!
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
In groep 1 gaan komende maand Yva Mucha, Siem van de Pol, Anouk
Verweij en Jana Krol wennen en/of al echt starten. Wij wensen jullie
allemaal een fijne tijd toe op de Hobbit!
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Agenda
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
maandag 10 en dinsdag 11 juni
woensdag 12 juni
dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni
woensdag 26 juni
de hele maand juni
om alvast te noteren:
maandag 8 juli
maandagmiddag 15 juli
dinsdagavond 16 juli
vrijdag 19 juli
van 20 juli t/m 1 september

vrij i.v.m. Hemelvaart weekend
vrij i.v.m. Pinksteren + een extra vrije dag
aansluitend vrij i.v.m. studiedag team
Avondvierdaagse Leusden
Kidsrun Leusden gr 3 t/m 8 (zelf inschrijven!)
meerdere CITO toetsen groep 3 t/m 7
eindrapporten mee (gesprekken facultatief, op
uitnodiging leerkracht)
groep 8 toont de musical aan alle leerlingen
afscheidsavond groep 8
laatste schooldag voor de zomervakantie
zomervakantie

Mededelingen vanuit het team
Zowel juf Bianca als juf Madelon zijn weer gestart, met hulp, in hun eigen groepen.
Juf Ilse is na komend weekend op de maandagen en dinsdagen weer helemaal zelf in
groep 1. Daar zijn we heel verheugd over!
Vanaf donderdag 6 juni zal juf Marinke weer op school zijn. Zij gaat tot de
zomervakantie op vrijdagen in groep 5 werken. De operatie van juf Maranja’s been
zal niet doorgaan, juf Maranja is er momenteel meerdere ochtenden ter
ondersteuning in de gehele onderbouw.
Welkom terug, allemaal!
Juf Annejet geniet inmiddels van haar welverdiende zwangerschapsverlof.
De ouderavond in groep 1 voor wat betreft de twee groepen 1 /2 die na de
zomervakantie starten, trok vele belangstellende ouders. Het was een positieve en
constructieve avond. Ons verhaal zal ik hier kort samenvatten. Waarom kiezen wij
voor twee groepen 1 /2? Kort samengevat denken wij dat voor jonge kinderen, die
heel erg sprongsgewijs leren (minder geleidelijk dan oudere kinderen) in een groep 1
/2 meer uitdaging zal zijn enerzijds. Aan de andere kant mag je er ook profiteren van
de zone van de naaste ontwikkeling: kopiëren en gekopieerd worden. Dit vergroot
zelfverzekerdheid bij oudere kinderen: “Doe mij maar na, ik weet het immers al” en
vertrouwdheid bij jongere kinderen: “hij is mijn maatje en van hem kan ik het leren,
want hij weet het al!” Juist het proces van eerst jongste en daarna oudste zijn, is voor
kinderen heel verrijkend. In een 1 /2 wordt zelfstandigheid van kinderen vergroot,
wordt er al geleerd langer met uitgestelde aandacht van de leerkracht om te gaan
(wat je ook weer voordeel oplevert in hogere groepen). Zijn er dan helemaal geen
nadelen? Ja vast, maar wij denken dat die niet opwegen tegen de voordelen. In beide
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groepen komen nu straks nieuwe kinderen wennen. Dit geeft inderdaad soms
onrust, maar door de spreiding over twee groepen is het minder vaak dan nu. En
hebben jonge leerlingen de juf wat vaker nodig, kunnen de oudsten zich al beter zelf
en samen redden, of bijspringen daar waar nodig. U weet van onze
schoolontwikkeling en het insteken op verschillen bij leerlingen, dus gedifferentieerd
lesgeven. In de kleutergroepen zijn onze leerkrachten zeker in staat, verschillende
niveaus in een groep te kunnen bedienen.
Binnenkort, halverwege juni, zullen we met alle ouders delen welke leerkracht(en),
welke groep gaat/gaan begeleiden. Dat plaatje voor de hele school wordt momenteel
gemaakt en verdient nog enige fine-tuning, maar is in principe zo goed als klaar.
Over het nieuwe gebouw hebt u wellicht recent een artikel (met onze bestuurder
Wichert Eikelenboom) in de Leusder krant gelezen. Zoals in het vorige ouderbulletin
beloofd, we houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!
Vanuit de OR
Ieder jaar worden er mooie activiteiten voor onze leerlingen georganiseerd. Kort in
het geheugen liggen nog de sponsorloop en het lentefeest! Deze activiteiten komen
niet van de grond als we er geen hulp van ouders bij krijgen. We zijn dus iedere keer
weer enorm blij en dankbaar met de aangeboden hulp van ouders. Maar we merken
dat ten aanzien van alle activiteiten, ouderhulp minder makkelijk te krijgen is. En dat
vinden we jammer! De klusmiddag heeft geen doorgang gehad omdat er nauwelijks
aanmeldingen waren. In de OR gaan we ons buigen over hoe dit te verbeteren.
Vanuit u zijn er misschien ook goede ideeën hoe we ouderparticipatie kunnen
behouden en vergroten? We horen ze graag via OR@hobbitleusden.nl of
info@hobbitleusden.nl Alvast hartelijk dank!
U ontvangt één dezer dagen een parro-bericht om diegenen die nog niet betaald
hebben, te herinneren aan het betalen van de ouderbijdrage. We zijn laat met de
herinnering, daar ben ik me van bewust. De ouderbijdrage wordt aan het begin van
het schooljaar al gevraagd en is vrijwillig weliswaar, maar stelt ons in staat de leuke
activiteiten voor leerlingen te kunnen blijven uitvoeren (denk aan Sint, Kerst, Pasen.
De ouderbijdrage is op de Hobbit bewust laag gehouden. Wellicht is het aan uw
aandacht ontschoten te betalen…..We hopen op nog vele betalingen!
Vanuit de MR
In mei heeft u een parro-bericht ontvangen waarin de punten van de eerstvolgende
MR-vergadering gemeld werden. Voorafgaand aan MR vergaderingen zal dit vanaf
nu steeds met u gedeeld worden. Deze eerste keer was het wat op de valreep,
volgende keer zal dat eerder zijn. Op die manier krijgt u meer zicht op wat de MR
bespreekt en kunt u daar ook invloed op uitoefenen.
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Eindtoets (en eindspurt ;-) groep 8
Onze leerlingen in groep 8 hebben in mei de uitslag ontvangen van hun CITO
eindtoets. De resultaten ervan kwamen prima overeen met het beeld dat wij van hen
hadden en de verwachtingen die daarbij horen. Het heeft individuele resultaten
opgeleverd waarop we trots zijn, en ook een schoolgemiddelde waarmee we GOED
gescoord hebben! Geweldig gedaan dus. De landelijke commotie over niet kloppende
uitslagen is gelukkig aan de Hobbit voorbij gegaan, dit betrof andere toetsen dan de
CITO-eindtoets die wij hebben gemaakt.
Nu is groep 8 in de afrondende fase van hun basisschool-bestaan. We horen
regelmatig al de liedjes van de musical, de rollen zijn verdeeld, ze
maken zich op voor een spetterende show straks in de laatste week.
Succes, groep 8 (én hun beide leerkrachten), deze laatste weken
voor jullie afscheid van ons nemen!
Opbrengst sponsorloop
Het geld van de sponsorloop is vorige week door mijzelf en Ursula
de Beer, moeder van Giel uit groep 7, geteld. Tussenstand was toen
al 3100 euro. Daarna zijn nog wat laatste gulle giften
binnengedruppeld en inmiddels staat de definitieve teller op
€ 3320,90. Dit bedrag zal volgende week aan medewerkers van de
dierenambulance worden overhandigd. Het v
 olledige bedrag, want
mijn bericht over het splitsen van het bedrag (75% voor het Goede Doel, 25 % voor
de school) kwam erg laat. Over het tijdstip van vermelden kwamen vervolgens
opmerkingen, en die snap ik. Volgend jaar zal de gang van zaken eerder
gecommuniceerd worden. Dank jullie wel, snelle lopers en gulle gevers, voor het
ophalen van dit mooie bedrag!
Sportieve activiteiten komende tijd
Zoals ieder jaar in juni is er binnenkort de Avond4daagse in Leusden.
Ditmaal van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni. Tot afgelopen week kon
dit via school geregeld worden, die termijn is nu gesloten. Via de website van de
Avond4daagse Leusden kunt u lezen hoe een aanmelding nu nog zelf te regelen.
Ook in juni, en wel op woensdag de 26e, is er de Kidsrun Leusden voor leerlingen
van groep 3 t/m 8. Sinds vorig jaar is inschrijven
voor deze Kidsrun rechtstreeks op de website te
doen, niet meer via de scholen. Zoals in ons
eerder verzonden Parro bericht vermeld: dit moet
vóór 1 juni gebeuren. Vandaar nog even deze
herinnering. Bij het korfbaltoernooi in april en ook
het voetbaltoernooi in de meivakantie, waren er
meerdere successen voor de Hobbit!
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Op tweede Pinksterdag is er een beeball toernooi voor
groep 3 t/m 6 bij de honk- en softbalvereniging, hierover
is informatie in de betreffende groepen mee gegaan.
Open dag van vrijdag 24 mei: een terugblik
Op vrijdagochtend 24 mei hebben alle
Voila-scholen hun deuren opengezet voor
nieuwe ouders en leerlingen die op zoek zijn naar een fijne basisschool.
Na een rustige start hadden we de laatste anderhalf uur gelukkig mooie
aanloop en hebben we aan meerdere ouders en kinderen een rondleiding kunnen
geven! Succesvol dus!
Een cadeau voor de Hobbit
Bij sporttoernooien zagen we al vaker scholen met party-tents,
maar de Hobbit had er tot nog toe geen. Nog even, dan is dat
anders! De ouders van Yentl (groep 7) en Mink (groep 3) , Laurens
Bos en Sabine Bokkers, hebben met hun bedrijf
VOUWWAGENZAAK aangeboden een partytent voor ons te
vervaardigen. Op de tent wordt het Hobbit logo aan meerdere
zijden afgedrukt. Een prachtig aanbod dat we natuurlijk met
graagte aannemen! Dank jullie wel, Laurens en Sabine! Zodra er
een foto van de tent is, zullen we die aan u tonen.
Jarigen op de Hobbit in deze periode:
JUNI
3 Ryan Vree groep 8
4 Rover van Leest groep 6
5 Floortje Verzuu groep 5
6 Nora Knubben groep 2
6 Ruben Oostenrijk groep 4
8 Lara van de Lagemaat groep 1
8 Meis van Vliet groep 2
12 Joris Verweij groep 5
13 Youssef Bouzhar groep 5
13 Rens van den Hoven groep 1
13 Koen Uil groep 3
14 Sem de Kruif groep 7
19 Amir Sherzad groep 6
24 Pepijn Greving groep 3
26 Luke Sargentini groep 2
28 Eva Matakupan groep 3
30 Dylan Tornij groep 4
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