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Voorwoord
Bij deze ontvangt u het eerste ouderbulletin van het schooljaar 2020-2021. Een
schooljaar dat inmiddels alweer drie weken oud is waarin we inmiddels allemaal onze
draai weer hebben gevonden! Waarin we gestart zijn met veel nieuwe leerlingen, met
natuurlijk nog altijd aanpassingen met betrekking tot corona waardoor we het jaar niet
officieel met elkaar kunnen openen op het zo vertrouwde Hobbit openingsfeest.
In alles waarbij we anders ouders uitnodigen zoeken we nu naar manieren om toch zo
goed mogelijk in contact met u te zijn. U leest er verderop in dit ouderbulletin over en
gaat daarom komende week met de leerkrachten in gesprek. Weliswaar digitaal, maar
we zijn blij die mogelijkheid te hebben!
Ik wens ieder bij deze een fantastisch schooljaar toe én veel leesplezier met dit
bulletin in handen.
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
De vorige keer noemde ik al de nieuwe leerlingen die direct na
de vakantie zouden starten. Kyan (groep 1/2B) en Kyara
Boersen (groep 3) uit Hoogland, Jai Schennink (groep 4) uit
Wijk bij Duurstede , Bella Nur Sabir van de taalgroepen (in
groep 3), David (groep 3), Dewi (groep 6) en Ivan Bunnik
(groep 7) van KLA4 zijn inmiddels gestart op de Hobbit.
We hebben ook veel nieuwe kleuters verwelkomd na de
zomervakantie! Xem van Wijk, Daniël van der Zon, Julia Waterink, Tijn Steeman,
Vaynn Post, Evie Mandemaker, Lisanne Greving, Maysen Bouzia en Amid Sherzad zijn
allemaal inmiddels van start gegaan in de groepen 1 /2 op de Hobbit. Allemaal een
heel fijne tijd gewenst!
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Agenda
maandag 21 sept e.v.
maandag 21 t/m
woensdag 23 sept.
maandag 28 sept. e.v.
dinsdag 29 september
woensdag 30
september
dinsdag 13 oktober
19 t/m 23 oktober
donderdag 29 oktober

Startgesprekken groepen 3 t/m 7
Groep 8 op kamp
Startgesprekken groep 8
Informatiemoment (digitaal) groepen 1 /2 van 17 tot 18
uur, ouders ontvangen een link
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Voila voor alle
leerkrachten
Informatiemoment (digitaal) gr. 3 t/m 8 van 17 tot 18 uur,
ouders ontvangen een link
Herfstvakantie
Vrij i.v.m. studiemiddag: groep 7 en 8 (v.a. 12 uur)
Vrij i.v.m. studiedag: groep 1 t/m 6

Vanuit het team
We zijn weer met heel veel positiviteit van start gegaan. Leerkrachten gaan altijd al
vlot met de kinderen in gesprek: de zogenaamde kindgesprekken.
In alle groepen worden de komende weken ook startgesprekken met ouders gevoerd.
In die gesprekken staat de informatie vanuit thuis over het kind centraal. Nog niet de
resultaten op school. Het welbevinden van uw kind staat voor ons voorop. Fijn dat we
daarin samen optrekken en goede afspraken maken!
Binnenkort zal het team de werkwijze in de groepen aan u presenteren. I.v.m. de
corona maatregelen zal dit informatiemoment digitaal zijn. Wij zullen u daar spoedig
verdere informatie over verstrekken. Data vindt u in de schooljaarkalender (voor de
vakantie via de mail met u gedeeld) en staan ook hierboven in de agenda.
Met betrekking tot de afzonderlijke teamleden:
Juf Anneke Houweling is met zwangerschapsverlof en kan nu ieder ogenblik verblijd
worden met de komst van haar tweede kindje. Inmiddels 39 weken zwanger doet zij
iedereen de hartelijke groeten!
Juf Bo is nog een week werkzaam op de Hobbit, en zal vanaf zaterdag 26 september
met verlof zijn. Vanaf dat moment wordt zij vervangen door juf Nicole in groep 7. Juf
Marsha doet op dit moment al haar vervanging in groep 3 en blijft dit gedurende het
verlof doen.
Juf Suzanne is gestart met verder reïntegreren en wordt als eerder aangekondigd, tot
terugkomst vervangen door juf Suzan. Juf Maranja is momenteel halve dagen
aanwezig en wordt in 1 /2A bijgestaan door een nieuw gezicht: Melanie Groen, en één
dag in groep 6 door juf Floor de Kool die ook op vrijdag in groep 5 van de Hobbit is
omdat juf Maddy de IB-er van het Kompas tijdelijk vervangt. Juf Bianca en juf Sylvia
zijn allebei ook een dag extra op de Hobbit om deze reden.
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Vanuit de OR
De OR heeft besproken dat het wenselijk is, tussen groep 7 en 8 ouders uitwisseling
plaats te laten vinden in ouderhulp bij de kerstmusical en eindmusical. Dat betekent
concreet: stel dat ouderhulp weer mogelijk is, dan worden ouders van groep 8
gevraagd te assisteren met inschenken van drankjes etc. bij de kerstmusical. En
omgekeerd wordt dat aan ouders van groep 7 gevraagd bij de eindmusical van groep
8.
Met betrekking tot de schoolfotograaf: meestal komt de schoolfotograaf eind
september naar de Hobbit. Dit schooljaar zal dat pas in het voorjaar zijn. Te zijner tijd
ontvangt u de datum.
Binnenkort zal de OR weer bericht uitdoen over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze
vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om de jaarfeesten als sint en kerst te kunnen vieren.
Het wordt dus meer dan gewaardeerd als deze bijdrage ook betaald wordt!
Corona-maatregelen duren voort/ handige “beslisbomen”
Na de vakantie zijn we gestart met het blijven hanteren van de afgesproken
maatregelen van voor de zomervakantie. We blijven alert op een goede hygiëne en
kruislingse ventilatie in de lokalen (zie ook item hieronder). Het werken met shifts bij
binnenkomst en vertrek gaat goed, de kinderen zijn eraan gewend dus dat houden we
vooreerst even zo.
Fijn om te zien dat ook ouders zich aan de afgesproken afstand houden en aan de
rand van het plein blijven. We blijven u vragen, de kinderen op de afgesproken tijd te
laten komen! Als groepen er al veel eerder zijn, wordt het echt te vol op het plein.
Verderop in deze nieuwsbrief staan nogmaals onze afspraken kort samengevat.
De maatregelen schrijven ook voor, bij lichte verkoudheidsklachten al een test te doen.
Dit betekent nogal wat voor het onderwijs. Want een leerkracht die zich laat testen, is
minimaal twee, soms drie of vier dagen niet op school. Vanaf komende week kan er in
bepaalde gevallen voor onderwijspersoneel om voorrang worden gevraagd.
Desondanks is de invalpool soms echt leeg en wordt er opnieuw veel flexibiliteit en
aanpassing van ons allen gevraagd: ouders én school.
Soms is het onduidelijk of het kind thuis moet blijven of niet. De “beslisbomen”die ik
meestuur met dit bulletin, kunnen daarbij helpend zijn om de juiste keuze te maken..
Eén korte opmerking erbij: zesjarigen in groep 3, vallen onder de beslisboom 7 tot 12
jaar…….!
Ventilatie in ons gebouw
Het prachtige weer buiten zet ons op het verkeerde been wat betreft de seizoenen.
A.s. maandag begint de herfst al, daar waar de thermometer afgelopen week nog over
de 30 graden aantikte.
In deze periode met veel zon en warmte, is ventileren in het huidige gebouw niet zo
lastig. We zetten ramen en deuren kruislings tegen elkaar open, conform de
voorgeschreven maatregelen. Wel bereikte mij al de vraag: en wat betekent dit voor
de koudere maanden waar we op afstevenen?
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Ook dan zullen wij het in ons huidige gebouw van kruislings ventileren moeten
hebben. Na een uur à anderhalf uur, moet er bovendien extra gelucht worden in de
groepen. Dit valt samen met de pauzetijden gelukkig en dan gaan de ramen helemaal
open, om voldoende buitenlucht weer aan te voeren. In de herfst en in de winter zal
het dus kouder in de groepen zijn. Wij willen de richtlijnen echter wel goed opvolgen
en nemen dat op de koop toe. Hiervoor vragen we uw begrip.
Via een proef met CO2 meters willen we ook bij gaan houden, op welke momenten
we nog meer alert moeten zijn op de toevoer van de frisse buitenlucht.
Structureel Coöperatief Leren (SCL), groepsvorming, luisterjuffen en
anti-pestprotocol
Voor de vakantie schreef ik al een item over structureel coöperatief leren en
groepsvorming. Direct na de zomervakantie zijn in alle groepen de zogenaamde
KlasBouwers (opdrachten voor de hele groep) en TeamBouwers (opdrachten voor een
tafelgroep) weer in alle groepen aangeboden. Sociaal emotionele ontwikkeling krijgt
mede daarmee i edere dag de aandacht en gedurende het schooljaar ook nog steeds
meerdere keren per week. Tijdens het werken aan de cognitieve vakken zijn de
coöperatieve werkvormen, het gestructureerd samenwerken, enorm helpend. Op de
informatiemomenten voor ouders (groep 1 /2 op 29 september en groep 3 t/m 8 op
13 oktober) zullen de leerkrachten en leerlingen daar ook over informeren. Vorige keer
schreef ik nog “als u hen in de klas bezoekt”, maar u hebt inmiddels begrepen dat dit
digitaal zal worden gedaan, via een videomeet. Binnenkort zullen we daarover via
parro in alle groepen berichten.
Onze Interne VertrouwensPersonen (IVP) Marsha Kooy en Daniëlle Ras, zullen
binnenkort in de groepen vertellen hoe zij er voor de leerlingen kunnen zijn. In de
wandelgangen zijn onze IVP’s de “luisterjuffen”. Zij wijzen bij hun rondgang door de
groepen ook op het anti-pestprotocol van de school. In alle midden-en
bovenbouwgroepen wordt het anti-pestprotocol ook besproken.
Nogmaals: vakanties en vrije dagen in 2020-2021
Voor alle Voila-scholen geldt hetzelfde vakantierooster. Op de Hobbit start de
zomervakantie iets eerder, zie uitleg onder het schema.
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari 2021
Pasen
02 t/m 05 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 07 mei 2021 (hierin vallen
Koningsdag en 5 mei)
Hemelvaart
13 en 14 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
16 juli t/m 27 augustus 2021
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Extra vrij:
Sinterklaas

Vrijdag 4 december (vrije middag v.a. 12.00 uur)

Kerst

Vrijdag 18 december (vrije middag v.a. 12.00 uur)

Zomer

Donderdag 16 juli (vrije middag v.a. 12.00 uur) en vrijdag 17 juli

Studiedagen team: alle leerlingen vrij van school!
Studiedag

Woensdag 30 september 2020 (Voila)
Dinsdag 6 april 2021 (Hobbit)

Studiedagen  groep 1 tot en met 6
groep 1 tot en met 6 vrij

donderdag 29 oktober d
 e hele dag

groep 1 tot en met 6 vrij

maandag 25 januari d
 e hele dag

groep 1 tot en met 6 vrij

donderdag 24 juni d
 e hele dag

Studiemiddagen groep 7/ 8
StudieMIDDAG gr 7 /8

Donderdag 29 oktober 2020, leerlingen 7/ 8 om 12 u.
vrij
Maandag 25 januari 2021, leerlingen 7/ 8 om 12 u. vrij
Donderdag 24 juni 2020, leerlingen 7/ 8 om 12 uur vrij

NB: Aan het eind van dit schooljaar moeten wij inpakken en verhuizen. Vandaar dat
één studiedag aan het eind van het jaar wordt gebruikt hiervoor. Omdat we anders op
vrijdag altijd tot 12 uur op school zijn, verschuift dat nu naar de donderdag.
Later in het schooljaar komen we hier nog op terug.
Onze schooltijden: 

groep 1 t/m 6: 8.30 tot 14 uur
groep 7 en 8: 8.20 tot 14 uur

Maar in deze corona periode hanteren nog steeds wij de volgende start- en eindtijden:
groep 1/ 2A 8.20-13.50 uur
groep 1/ 2B 8.25-13.55 uur
groep 3
8.30-14.00 uur

groep 8
groep 7
groep 6
groep 4 en 5

8.15-13.55 uur
8.20-14.00 uur
8.25-13.55 uur
8.30-14.00 uur

Nog even onze afspraken op een rij:
● Ouders blijven langs de rand van het plein.
● Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald.
● Ouders bewaken zelf de anderhalve meter afstand tot elkaar.
● Aan de kleuterzijde niet op het fietspad staan en daar ook geen fietsen
parkeren
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Vanuit de MR
Hier een bericht van de groep afgevaardigden die de belangen van u en uw kinderen
behartigen tijdens het schooljaar. Deze groep van 6 personen staat beter bekend als
de medezeggenschapsraad, alias MR.
De MR houd zich bezig met alles omtrent het beleid van onze school. Om de belangen
zowel vanuit de leerkrachten als vanuit de ouders te kunnen behartigen bestaat de
MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
Er is onverwacht een vacature in de oudergeleding ontstaan, daarom zijn we op zoek
naar een ouder die de Mr wil komen versterken
Ben jij die ouder die actief en positief kritisch wil meedenken om samen met het team
van de Hobbit onze school te blijven verbeteren en tevens wil bijdragen aan een
mooie toekomst voor onze school en onze kinderen? Dan zijn we op zoek naar jou!
De MR vergadert 6 a 8 keer per jaar. Uiteraard is er per vergadering ook wat tijd
nodig voor de voorbereiding.
Mocht je bij willen dragen aan een goed en stabiel schoolbeleid en dus geïnteresseerd
zijn in de functie, dan kun je voor meer informatie contact opnemen met Petra
Staal(voorzitter MR) of een mailtje sturen naar M
 R@hobbitleusden.nl
Mochten meerdere ouders zich kandidaat stellen voor de functie, dan zal er een
verkiezing plaatsvinden.
Graag horen wij voor 26 september wie zich kandidaat zou willen stellen voor de
functie.
Met vriendelijke groet,
uw Medezeggenschapsraad - MR
Petra Staal (voorzitter), Erik Brouwer (ouder), Sylvia Passier, Daniëlle Ras en Maartje
te Roller( Leerkrachten)
Naast deze functie willen wij jullie er nog attent op maken dat er ook voor de
oudergeleding van de G
 MR e
 en ouder van ons scholeneiland gezocht wordt. Ook
hiervoor zoeken we een betrokken ouder die zich in wil zetten voor het school
overstijgend schoolbeleid . Deze advertentie wordt via parro met u gedeeld.
Beide functies mogen apart vervuld worden, maar het is ook zeker mogelijk om ze te
combineren.
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Jarigen op de Hobbit in deze periode
SEPTEMBER
10 Nora Hiddingh groep 4
12 Adam Hollander groep 5
12 Seb Visser groep 6
15 Sven van Spellen groep 8
15 Loes Uil groep 1-2A
17 Amid Sherzad groep 1-2A
18 Smbul Maref groep 3
20 Simon Lansdorp groep 4
21 Fabian Ridderbos groep 5
26 Damian Scholten groep 7
27 Louise Ursem groep 4
29 Elouize Klomp groep 8
30 Twyla Post groep 3

OKTOBER
03 Jim van Dijk groep 6
03 Julian Migchelbrink groep 4
03 Mila Schouten groep 7
05 Bregje Kromhout groep 4
08 Liano Borgstijn groep 4
08 Bodi van Buuren groep 3
12 Mila Krol groep 8
12 Alex Pietersen groep 1-2B

18 Hannah Mandemaker groep 6
19 Finn Etten groep 1-2A
20 Feike Fränzel groep 5
21 Naomy Polhout groep 3
22 Demi Scholten groep 8
25 Mosab Al Ibrahim groep 3
25 Laura Matakupan groep 1-2B
28 Thijs van Spellen groep 4
29 Mick van den Bergh groep 8
29 Duncan Kelder groep 5
29 Luca Woordes groep 1-2A

het volgende ouderbulletin verschijnt op 30 oktober 2020
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