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Voorwoord 
We naderen de eindstreep van dit schooljaar. Nog twee weken te gaan waarin er 
nog vele mijlpalen geregistreerd worden en waarin we het schooljaar gezamenlijk 
fijn af zullen sluiten!  Vandaag, maandag, 8 juli, ontvangt u het rapport van uw kind. 
Deze week zijn er nog enige facultatieve gesprekken gepland, niet meer voor alle 
leerlingen dus. Volgende week dinsdag, 16 juli, voeren de leerlingen van groep 8 hun 
eindmusical ‘s avonds op voor hun ouders en andere familieleden. De 
maandagmiddag daarvoor, 15 juli, doen ze dat voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. 
De woensdagochtend erna, 17 juli, zullen we met de hele school groep 8 om 12 uur 
uitzwaaien. Het schooljaar eindigt voor de overige groepen op vrijdag 19 juli, de 
zomervakantie begint dan ‘s middags om 12 uur! In die laatste week mail ik u -als 
eerder aangegeven- ook het jaarrooster met alle belangrijke data en activiteiten voor 
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komend schooljaar. In dit laatste ouderbulletin van dit schooljaar 
nemen we nogmaals het al eerder gedeelde vakantierooster en 
één al vaststaande vrije dag in september mee. 
We wensen u allemaal twee fijne laatste schoolweken en zien 
iedereen daarna, na een welverdiende zomervakantie, graag 
weer terug op maandag 2 september!     
Elsa Mast 

Nieuwe leerlingen op de Hobbit 
 
Direct na de vakantie starten Thomas Hiddingh, Sander Bolscher en 
Danique Rijnhart in de groepen 1/ 2.  Wij wensen jullie allemaal 
een fijne tijd toe op de Hobbit! 

 
Agenda 

Maandag 8 juli eindrapporten mee (gesprekken facultatief, op 
uitnodiging leerkracht) 

Woensdag 10 juli  Alle groepen draaien door tussen 9 en 10 uur, 
groep 8 is naar het VO vandaag 

Maandag 15 juli groep 8 toont de musical aan alle leerlingen 
Dinsdagavond 16 juli afscheidsavond groep 8 (berichtgeving voor 

ouders en leerlingen gr.8 gaat via parro) 
Woensdagochtend 17 juli uitzwaaien groep 8, zij zijn om 12 uur vrij 
Vrijdagochtend 19 juli laatste schooldag voor de zomervakantie 
Vrijdag 19 juli om 12 uur ZOMERVAKANTIE!!!! Vanaf 12 uur zijn alle 

leerlingen van de groepen 1 t/m 7 ook vrij! 
Maandag 2 september om 8.15 uur openen we de deuren weer voor 

de start van het nieuwe schooljaar 
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Juf Annejet heeft een baby! 
Onze onderwijsassistent juf Annejet en haar partner Sven 
zijn op vrijdag 14 juni trotse ouders geworden van hun 
zoontje Mats. Mats doet het goed, zegt trotse moeder 
Annejet! En zus Liv is erg lief voor hem. Wij wensen Annejet 
en haar mooie gezin veel geluk en gezondheid toe met 
elkaar. 
De komende maanden geniet juf Annejet nog van haar 
bevallingsverlof. In oktober zal zij weer starten op de Hobbit.  

 
 
Mededelingen vanuit het team 
Een aantal leerkrachten is aan het opbouwen, na ziekte. Juf Madelon en juf Ilse 
hebben we gelukkig beide weer volledig hersteld kunnen verklaren. Juf Bianca is 
deels zelfstandig weer aan het werk en deels nog met hulp. Dit zal na de vakantie 
doorgaan. Juf Daniëlle is op dit moment ook niet zelf werkzaam in de groep i.v.m. 
daar niet voldoende energie voor te hebben. We zijn blij desondanks groep 5 iedere 
dag onderwijs te kunnen bieden. Juf Maranja is ook weer aan het opbouwen, zij 
wordt nu nog helemaal vervangen. Na de vakantie start zij in duo met juf Marsha. 
Inmiddels is bij ieder bekend wie de leerkracht(en) wordt (worden) van welke groep. 
Ook de leerlingen van de twee groepen 1/ 2 weten met welke andere kinderen ze 
naar welk lokaal volgend jaar gaan. Groep 1/ 2 van Juf Sylvia en juf Ilse zit in het 
lokaal waar nu nog onze groep 1 zit, juf Maranja en juf Marsha starten met hun 
groep 1 /2 in het lokaal van de huidige groep 2. Nu nog een beetje wennen voor ons 
allemaal, maar straks heel gewoon dat de beide lokalen gelijk zijn aan elkaar met 
daarin twee gelijke kleutergroepen. A.s. woensdag, 10 juli, gaan we al even ervaren 
met elkaar hoe het volgend jaar zal zijn. Alle groepen gaan dan van 9 tot 10 uur 
“doordraaien” en in hun nieuwe lokaal met één of twee nieuwe juffen kennismaken. 
Groep 8 is die dag kennismaken op het Voortgezet Onderwijs. 
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Als we na de zomervakantie van start gaan met opnieuw 8 groepen, zullen er 
precies 200 leerlingen op de Hobbit zijn. Een mooi aantal, dat door nieuwe 
aanmeldingen weer verder op zal lopen in de loop van het schooljaar! 
Op 12 juni j.l. hebben we met het team weer een waardevolle studiedag ten aanzien 
van Doordacht Lesgeven en Structureel Coöperatief Leren doorlopen. Op parro ziet u 
regelmatig foto’s van een actieve groep leerlingen in allerlei verschillende 
coöperatieve werkvormen. Alle leerlingen aan zet, prachtig om te zien en het credo 
van de Hobbit wordt daarmee goed in praktijk gebracht! We ontwikkelen ons nog 
steeds verder hierin om iedere leerling dát te kunnen bieden, dat in zijn of haar 
ontwikkeling nodig is om stapjes of stappen verder te komen. 
Als eerder aangegeven wachten we ten aanzien van het nieuwe gebouw op de 
uitnodiging van de gemeente om met de verschillende belanghebbenden, 
gezamenlijk verder op te trekken en geïnformeerd te worden. Wel zijn de 
schoolteams en ook het team van Human-kind (voormalig Humanitas Kinderopvang) 
volop bezig om straks het onderwijs en de opvang die ze willen bewerkstelligen in 
het nieuwe gebouw, volop tot haar recht te laten komen. Onder leiding van onze 
projectontwikkelaar HEVO hebben wij een aantal workshops gehad, de afzonderlijke 
teams hebben vergaderd en na de vakantie pakken we deze draad weer verder op. 
 
Vanuit de OR 
Graag wil de OR (en ook het team) alle hulpouders van afgelopen jaar bedanken. We 
gaven eerder al aan dat deze soms moeilijk en pas laat te vinden was. Deze is en 
blijft natuurlijk nodig, ook komend schooljaar! Ouderhulp zal daarom volgend jaar 
nog weer anders, ruim vóór een activiteit in plaats van alles in één keer aan het begin 
van het jaar, worden gevraagd. We hebben de hoop dat er zo meer ouders zijn die 
kunnen helpen omdat het dan beter in te plannen is in de agenda’s. Per groep willen 
we volgend jaar ook weer gaan werken met een klassenouder. Niet voor allerlei 
kleine taken in de klas, maar vooral om de communicatielijnen kort te houden bij de 
ouderhulp. Uitleg hierover volgt direct na de zomervakantie. 
Naar aanleiding van de herinnering over de ouderbijdrage, zijn er meerdere bijdragen 
nog binnen gekomen. Dat is fijn!  
Vanuit de MR 
Ouderleden van de medezeggenschapsraad (MR) op de Hobbit worden verkozen 
voor een termijn van 3 jaar. Aan het einde van dit schooljaar loopt de termijn van 2 
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van onze MR leden af. Beide leden hebben aangeven bereid te zijn een nieuwe 
termijn aan te gaan. Het is ook andere ouders vrij om zich aan te melden voor deze 
vrijwilligersfunctie. Indien er zich mensen aanmelden zal er een verkiezing worden 
gehouden om te bepalen welke ouders zitting zullen nemen in de MR. 
Geïnteresseerden kunnen zich zich vóór 15 juli aanmelden bij de voorzitter van de 
MR (mr@hobbitleusden.nl) Indien er geen aanmeldingen binnenkomen zullen de 
huidige ouderleden automatisch een nieuwe termijn aangaan. 
 
Dank voor twee prachtige cadeaus 

De door VOUWWAGENZAAK aangeboden 
partytent is tijdens de avondvierdaagse voor 
het eerst gebruikt. Nogmaals dank, Laurens 
Bos en Sabine Bokkers! Wat een prachtige tent 
is het geworden en wat zullen we die met trots 
op sportevenementen 
gaan gebruiken!  U 
ziet hierbij onze 
mooie en herkenbare 
tent! 

Dit jaar waren de hulpouders bij de avond4daagse ook in 
het nieuw gestoken. Alle begeleidende ouders liepen in nóg 
een cadeau dat we hebben gekregen: mooie hesjes van 
NOBELS FYSIOTHERAPIE.  Super blij zijn wij ook met de 
nieuwe hesjes. Ouders waren goed herkenbaar en allebei 
de mooie logo’s waren goed zichtbaar. De hesjes zijn 
mogelijk gemaakt door Nobels fysiotherapie, het bedrijf van 
Bob en Madelon Nobels. Ook daarvan hier een foto, en ook 
aan jullie, Bob en Madelon: ontzettend bedankt dit mogelijk 
te maken!  
 
Terugblik op sportieve activiteiten  
Als je terugblikt op sportactiviteiten zoals ik deed in het vorige ouderbulletin, moet je 
ze natuurlijk wel allemaal noemen! Gelukkig tipten attente ouders mij dat er ook zeer 
verdienstelijk gebadmintond was in april! De super-prestaties bij het 
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schoolbadmintontoernooi van 13 april willen we daarom zeker niet onbenoemd 
laten: bij de meisjes in groep 5/6 waren de 1e, 2e én 3e prijs voor de Hobbit! Ook bij 
de jongens van groep 5/6 en de jongens van groep 7/8 was er een prijs voor de 
Hobbit. Wat een sportieve leerlingen hebben wij en wat zijn we trots op ze. Ook aan 
alle lopers van de avond4daagse én de kidsrun-deelnemers een compliment: jullie 
hebben het heel goed gedaan, en dat met die warmte! 
 
Statiegeld Alpe d'Huzes - Bedankt! 
Tot Hemelvaart konden er op school lege flessen ingeleverd 
worden om geld in te zamelen voor mijn Alpe d'HuZes actie. 
Alles bij elkaar is er € 45,- bij elkaar gebracht. Mede namens 
KWF: Bedankt!  Groet, Yvonne Mikkers 
 
Overhandigen geld sponsorloop 

Op woensdag 19 juni is de dierenambulance naar 
de Hobbit gereden en hebben we feestelijk, met alle 
leerlingen en leerkrachten, een symbolische cheque 
overhandigd. Men was erg blij met onze bijdrage 
(en een beetje overdonderd van het grote bedrag 
van € 3320,90!) Er is ons uitgelegd wat ze met 
dit mooie bedrag gaan doen. Door onze 
sponsorloop kunnen ze onder andere in de 

dierenambulance nu een couveuse plaatsen, waarin hele jonge dieren nog gered 
kunnen worden. Dat was voor veel kinderen heel bijzonder om te horen. De jongere 
groepen hebben daarna nog in de ambulance mogen kijken.  
 
Vakantierooster Voila 2019-2020          
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 
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Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie van 20 juli t/m 28 augustus 2020 

*De groepen, 6, 7 en 8 starten volgend jaar weer om 8.20 uur. Groep 1 t/m 5 om 
8.30 uur. 
*Studiedag voor alle Voilascholen i.v.m. 10 jarig bestaan van Voila: woensdag 18 
september 2019 zijn alle leerlingen vrij. 
*In de laatste schoolweek deel ik met u het rooster met alle overige belangrijke data 
voor het schooljaar 2019-2020. 
 
 
Heel veel jarigen op de Hobbit in deze periode 
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Aan het einde van het schooljaar staat nog de 
huidige groep achter de naam vermeld: 
JULI schooljaar ‘18-’19 
3 Jasper ter Burg groep 1  
3 Marwa Tarafdaar groep 5  
5 Djani Jones groep 5  
8 Danique van der Meer groep 5  
8 Lizzy van der Meer groep 5  
8 Ivy Vree groep 6  
10 Sterre Heins groep 6  
12 Mink Bos groep 3  
13 Roan Fikkert groep 5  
13 Bente Wittenberg groep 7 
14 Mick van Driel groep 4  
15 Anna Calis groep 6  
15 Julya Statia groep 8  
20 Faye Rijnders groep 8  
20 Tess Voorn groep 7  
21 Amin Alispahic groep 4  
21 Naoufal Etaoil groep 5  
21 Kirsten Meijer groep 8  
22 Malou van de Pol groep 4  
23 Quinn Telnekes groep 2  
26 Mathijs Bolscher groep 2  
26 Robin Linnenbank groep 7  
28 Sebastiaan Wesselink groep 3  
29 Janno van den Berg groep 6  
29 Tjitske van den Berg groep 6 

Vanaf nu staat de nieuwe groep achter je 
naam:    
AUGUSTUS schooljaar ‘19-’20 
4 Lotte van der Meer groep 6 
4 Emma Wijntjes groep 8 
8 Sophie Benjamin groep 7 
8 Abel Schillemans groep 3 
14 Maxime Kersch groep 7  
16 Casper Rompa groep 2 
17 Nina Boelens groep 4 
17 Nassim Etaoil groep 3 
17 Julie Schouten groep 6 
17 Sahil Tarafdaar groep 8 
19 Britt Noomen groep 8 
20 Tess van der Kolk groep 7 
25 Julia Prinsen groep 6 
26 Femke Heetebrij groep 7 
26 Sven Linnenbank groep 5 
27 Esra Özçelik groep 8 
28 Felix Kersch groep 8 
29 Senna Hellsloten groep 5 
29 Aisha Skopic groep 7  
31 Kyara van Ede groep 2 
31 Lize Sargentini groep 5 
 
 
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 2 
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Het eerste ouderbulletin van schooljaar 2019-2020 
verschijnt op vrijdag 13 september 2019 
 

 


