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Voorwoord
Na een heerlijk zonnige voorjaarsvakantie zijn we maandag van start gegaan met
een optreden van het team voor alle leerlingen omdat we onze Kunstweken geopend
hebben. Juf Maranja als “inspiratieloze” schilder maakte uiteindelijk met gedachten,
droombeelden en ideeën van Juf Bianca, juf Babs en juf Elsa een prachtig schilderij.
Verderop in dit ouderbulletin worden de kunstweken verder aan u uitgelegd!
Met veel trots presenteer ik u in dit ouderbulletin ook onze nieuwe “huisstijl”. Het
heeft even geduurd maar de website, schoolgids en logo zijn vernieuwd en
aangepast naar onze wensen. Wij zijn er als team heel tevreden over en blij mee!
Samen met de kinderen hebben we de website vandaag in gebruik genomen. Met
het doorknippen van een lint en voor ieder een post-itblokje met het nieuwe logo
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erop hebben we dit gezamenlijk in de hal
gevierd. Dit ouderbulletin bevat weer veel
nieuws. Veel leesplezier dan ook!
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit
In groep 1 zijn Twyla Post en
Matthijs Ursem gestart. Levi
Helsdingen is aan het wennen. Allemaal veel plezier bij ons
op school!

Agenda
van 4 t/m 22 maart
vrijdag 15 maart
Om alvast te noteren:
vrijdag 12 april
dinsdag 16/ woensdag 17 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei

Schoolbreed project: de Kunstweken
de school is dicht i.v.m. de onderwijsstaking
Koningsspelen
Centrale Eindtoets groep 8
Paas-/lentefeest-lunch en sponsorloop
Paasweekend gevolgd door de meivakantie

Onze nieuwe huisstijl: website, schoolgids en logo.
Op www.hobbitleusden.nl ziet u onze nieuwe website en schoolgids. We hopen dat
u de website veelvuldig zult bezoeken! We gaan proberen ons nieuws niet alleen via
Parro, maar ook via de website zoveel mogelijk met u te delen. De inhoud van de
schoolgids is niet veranderd, wel het uiterlijk! Het logo boven dit ouderbulletin
vervangt onze oude Hobbitfiguur.
Vanuit het team
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Samen met Kompas, kinderopvang Humanitas en Scholen in de kunst bereiden ons
verder voor op het samengaan straks in een nieuw gebouw. Al eerder spraken we
over onze inhoudelijke schoolontwikkeling en de inzet van Coöperatief Leren. Een
werkgroep onder leiding van juf Babs coördineert dit en juf Babs heeft er een heel
inspirerende studiedag over gevolgd.
Het is heel fijn om te zien dat mensen die al afscheid hadden genomen van de
Hobbit, toch nog altijd graag bij ons komen. Zo is Juf Anneke de Witte voor de
vakantie eens komen invallen, en assisteert zij nu bij de kunstweken. Juf Marjolein die
al afscheid nam bij de kleuters is inmiddels weer wekelijks in groep 2. Heel fijn!
De gezinsparaplu
In onze nieuwsbrief is al eerder aandacht gevraagd voor de
gezinsparaplu. Een nieuwe manier om te kijken naar onderlinge hulp in
Leusden wat betreft kinderen en jongeren die in de knel zitten. Men is
op zoek naar nieuwe vormen waarbij ouders worden ontlast en
uithuisplaatsing kan worden voorkomen. In bijlage 1 informatie over een avond op
21 maart waarbij verschillende vormen van zorg worden uitgelegd.
Landelijke actieweek onderwijs 11-15 maart
De hele komende week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de acties in het
onderwijs. Ook op de Hobbit doen we dat en het liefst op een positieve manier. Wij
vinden ons vak namelijk ontzettend leuk! De leerkracht werkt met hart en ziel en dat
willen wij graag uitdragen. We hebben meer enthousiaste collega’s nodig en daarom
willen we het gesprek op gang brengen over het vak van leerkracht.
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Dinsdag 12 t/m donderdag 14 maart vindt u
aan elke groepsdeur een groot vel papier. We
vragen u of u hier op kunt aangeven wat u
denkt dat het vak van de leerkracht nou zo leuk
maakt. We stellen uw inbreng erg op prijs.
Donderdag 14 maart mag ieder kind een pet
op naar school. Met het motto: “Petje af voor de
leerkracht!” is dit hoofddeksel die dag
toegestaan! (Met dit leuke idee volgen we
basischool ‘t Palet!)
Vrijdag 15 maart is de landelijke
onderwijsstaking- de school is die dag dicht.

In Leusden zijn meerdere initiatieven die op de
stakingsdag in opvang en activiteiten voorzien.
Bij deze een initiatief voor een creadag met o.a.
atelier CreaB en de Buurtsportcoach
bijgevoegd. Hieraan zijn wel kosten verbonden, zie flyers in de hal.

Project de kunstweken
Afgelopen maandag is de Hobbit van start
gegaan met het project “de Kunstweken”
Uitgangspunt is : “Ieder kind is een echte
kunstenaar”.
Alle klassen hebben een eigen kunstenaar waar
ze zich in verdiepen en die ze gebruiken als
inspiratie voor hun eigen kunst. De volgende
kunstenaar komen aan bod; groep 1-Mondriaan,
groep 2-Wassily Kandinsky groep 3- Keith
Haring, groep 4-Andy Warhol, groep 5-Vincent van Gogh, groep 6- Joan Miró, groep
7-Matisse en groep 8- Picasso.
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Er zijn een aantal crea-middagen waarop alle klassen bezig zijn met het maken van
kunst. Wanneer alle kunstwerken af zijn geven de kinderen ter afsluiting een
presentatie aan de rest van de school met de (door hun klas) mooist gekozen
schilderijen. Vervolgens worden alle werken naar het project Kunstweken verstuurd
en komt er een website per klas in een “museum van de Hobbit”. Alle kinderen
krijgen hun werk gedrukt op een kaart weer terug met daarbij de link naar de
website waar jullie zelf kunnen kijken naar de werken van de kinderen. Tevens is het
mogelijk om het kunstwerk van uw kind op allerlei artikelen af te laten drukken en
zelf te kopen. Wij zien nu al veel creativiteit in school en genieten van het project!
Inspiratie-avond SWV de Eem : De school, een mini
samenleving (een lezing door Bram Orobio de Castro)
Kinderen leren op school veel meer dan alleen lezen en
rekenen. De school is een kleine samenleving waar je
ook met elkaar leert samenwerken en samenleven.
Samenleven op een school gaat niet altijd vanzelf, het lukt op de ene school beter
dan op de andere en zelfs in de ene groep beter dan de andere. Om het samenleven
zo goed mogelijk te laten verlopen zijn ouders, onderwijs- en zorgprofessionals
op zoek naar manieren om het gedrag op school zo vorm te geven dat sociale
problemen als, eenzaamheid, pesten en agressie kunnen worden voorkomen.
In deze interactieve lezing worden wij op de hoogte gebracht van dat wat werkt en
wat we het beste kunnen doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te
bevorderen. Gedurende de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen, na
afloop van de lezing wil Bram je graag ontmoeten in de foyer van de Flint.
Voor deze lezing moet u zich aanmelden. Samen met dit ouderbulletin verstuur ik
verdere informatie en de link die u voor aanmelding dient te gebruiken. (bijlage 2)
Jarigen op de Hobbit in deze periode!
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MAART
1 Luuc van Gent groep
4
2 Danah de Kruif groep
4
2 Pim Riemens groep 8
4 Bella Nur Sabir groep
1
5 Lena Prinsen groep 3
7 Milou Sitters groep 3
9 Jesse Esko groep 4

12 Siedo van den Berg groep 8
13 Guusje Schillemans groep 4
16 Levi van Dijk groep 8
19 Maren Refsgaard groep 7
22 Mees Visser groep 1
28 Thylen van Ede groep 3
28 Safina Ridderbos groep 1

In de week van 8 april volgt een nieuw ouderbulletin
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