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Voorwoord

In deze bizarre tijd start ik met dit plaatje dat ik ook met mijn team gedeeld heb. Zo
rond de kerstdagen geconfronteerd worden met deze harde lockdown zal voor een
ieder echt heel lastig zijn. Alles is afgezegd, beperkt
(op) bezoek, dat zal iedereen niet hebben gehoopt
voor juist deze periode die altijd in het teken staat van
samenzijn en gezelligheid. Wat hebben we ervan
gebaald dat we in versneld tempo moesten stoppen
deze week, dat de kerstlunch niet door kon gaan en
dat groep 7 de musical nu op film aan de ouders
moest tonen in plaats van voor een volle Hobbit-zaal.
We staan op een punt waarin opnieuw flexibiliteit
van ons allen wordt verwacht. Met de slogan “alleen
samen krijgen we corona onder controle” wordt dat
onderstreept. In het voorjaar lukte het om mee te
buigen met de maatregelen; het was voor het eerst
de lente kwam eraan en we konden dat. Ook nu zal
dat lukken, want we weten waar we het voor doen:
bijvoorbeeld dat na de eerste twee weken van januari
heel vlot onze leerlingen weer op school kunnen
terugkeren, omdat de cijfers van de IC-opnames
omlaag zijn gegaan! Daar gaan we voor.
Ik hoop dan ook dat jullie het geluk deze keer ervaren
in het vieren van kerst in eigen kleine familiekring, in goede gezondheid voor alle
dierbaren die we misschien even niet zien, maar waar we wel op andere manieren
contact mee onderhouden. Dit jaar -2020- zal voor altijd herinnerd worden als het
jaar van Covid-19/corona. We hopen dat 2021 veel goeds in petto heeft waarbij
maatregelen weer versoepeld worden en” het oude gewoon” weer de standaard mag
worden. Zodat we volgend jaar terug kunnen kijken op een heel ander jaar!
Fijne feestdagen in kleine kring gewenst, en veel geluk en gezondheid voor 2021!
Elsa Mast
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Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Ook in deze rare tijd zijn of gaan Féline Smits, Mats den Hartog
en Maud van der Velde gestart/ starten op de Hobbit. Zij zijn nu
aan het kennismaken. Aaron van Dijk en Layana Rharsisse zijn
kortgeleden vier jaar geworden en al volop onderdeel van
groep 1 /2B.
Na de kerstvakantie komen ook Maico en Manoa Cisnero Jansen naar de Hobbit. Zij
komen van de taalgroepen van Voila de overstap maken naar groep 7 van de Hobbit.
Allemaal veel plezier bij ons op school!
Agenda
vrijdag 18 december
van 19 december t/m 3
januari
van 4 t/m 18 januari
donderdag 7 januari
dinsdag 12 januari
dinsdag 19 januari
maandag 25 januari
eind januari

om 12 uur vanmiddag hadden alle leerlingen
kerstvakantie!
kerstvakantie, de school is dicht
thuisonderwijs, alleen noodopvang op school
MR vergadert digitaal
persconferentie over vervolg van de maatregelen
wellicht weer naar school?
al geplande studiedag gr 1 t/m 6/ studiemiddag alleen
voor 7/8/ nader bericht volgt na de vakantie
starten pas de middentoetsen van CITO

Vanuit het team
In het vorige ouderbulletin berichtte ik over de geboorte van Aimy bij juf Anneke en
Joa bij juf Bo. Van beide collega’s vordert het verlof al snel, en juf Anneke zal er dan
ook maandag 4 januari weer zijn. Juf Bo mag nog een maand langer thuis zijn, haar
terugkeer staat gepland op 8 februari.
Juf Melanie, die al lange tijd in 1 /2A vervangt voor juf Maranja, zal online de groep
nog begeleiden t/m 18 januari. Omdat haar zwangerschap al ver vordert zal zij niet
meer op 19 januari terugkeren in de groep. Ook stagiaire Marit, die als een volleerd
collega meedraaide, zal dan niet meer in 1 /2 A zijn. Maar nu nog even wel!
Het team heeft de afgelopen dagen hard gewerkt aan het klaarzetten van de
verschillende classrooms. Ze hebben daarover met u geparro-ed en we gaan ervan
uit dat het thuisonderwijs na de kerstvakantie staat als een huis. Ook voor Eureka
gaan de classrooms weer open. Klasse hoe het team dit heeft opgepakt in deze korte
periode!
Na de vakantie gaan wij ook intensief aan de slag met ons nieuwe schoolplan voor de
komende vier jaar, dat gelinkt is aan het eerder met u gedeelde Strategisch
Beleidsplan van onze stichting. Daarnaast gaan wij zo zoetjes aan beginnen met
opruimen en weggooien van spullen die we in ons nieuwe gebouw niet meer gaan
gebruiken. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet…..is het zover!
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Het onderwijs op de Hobbit tijdens de lockdown
U hebt de afgelopen dagen al meerdere berichten gehad over hoe we het onderwijs
vorm gaan geven in de twee weken van verplichte sluiting. Veel ouders vragen
chromebooks aan, het aantal dat we uit kunnen geven is al behaald. We gaan per
gezin waar meerdere aanvragen zijn, in eerste instantie maar één chromebook
meegeven. Rooster van ophalen voeg ik bij deze nieuwsbrief.
Deze keer is er veel meer verwerking ook op papier, en
leerkrachten trachten ook instructies af te stemmen, zodat
uw kinderen misschien na elkaar op een chromebook.
laptop of I-pad kunnen werken.
In alle groepen is inmiddels met de ouders
gecommuniceerd hoe één en ander in de classroom in z’n
werk gaat. Ook is de inventarisatie voor noodopvang in
volle gang. Wij denken dat we voor twee weken een mooi
programma hebben klaarstaan, waarbij zowel naar de groep als het individuele kind
wordt gekeken. Trots op het team dat hier hard aan heeft gewerkt!
De noodopvang, ik gaf het al eerder aan, wordt op maandag en woensdag op het
Kompas verzorgd voor beide scholen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is de
noodopvang op de Hobbit. Het kan ook zijn dat een leerkracht zelf aangeeft dat het
fijn is uw kind toch één of twee keer per week op school te zien. In dat geval neemt
de leerkracht contact op met de ouders. Op de eerste opvangdag, maandag 4 januari,
mogen uitsluitend leerlingen in de noodopvang dus direct om 8.30 uur naar het
Kompas worden gebracht. We hopen natuurlijk dat na 18 januari de scholen weer
opengaan!
Tevredenheidsonderzoek
De analyse van het tevredenheidsonderzoek dat gehouden is onder ouders,
leerlingen, team en management, zal in januari worden
gemaakt. De respons was als volgt : MT 100 % / Team 78 % /
Ouders 54 % / Leerlingen 94 %. De respons was daarmee
voldoende maar had in sommige geledingen iets hoger kunnen
uitvallen.
In eerste instantie valt op dat de rapportcijfers die in alle
geledingen worden gegeven, gelijk zijn aan of hoger dan bij het
vorige onderzoek. Dat stemt tevreden! Finetunen van de
analyse volgt als gezegd in het de maand januari. Ik zal dan de
uitkomst van de enquête met een koppeling wat er mee
gedaan wordt op korte en lange termijn met u delen.
Dank aan degenen die hun medewerking verleend hebben; het
is fijn feedback te krijgen op het werk wat je doet en de keuzes die daarin zijn
gemaakt! En om daarnaast te weten door wat u ons gemeld heeft wat mede onze
doelen worden om ons als school de komende tijd te stellen.
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Jarigen op de Hobbit in deze periode
DECEMBER
21 Izahra Coumou groep 6
24 Joe Kooy groep 7
24 Max Wijers groep 1-2B
26 Yannick Schoonewil groep 8
29 Dewi Bunnik groep 6
29 Tom Hesp groep 7
29 Anouk van de Lagemaat gr. 1-2B
29 Alicia Soltani groep 1-2A

JANUARI
02 Liv Bijl groep 1-2A
06 Mick van Dijk groep 7
06 Nicky de Ruiter groep 8
07 Bastiaan Staal groep 8
08 Lars Brouwer groep 5
12 Bo van Leuveren groep 7
15 Kyara Boersen groep 3
16 Isa Noomen groep 6
20 Timo Fleer groep 4
21 Lynn Veldman groep 5
24 Quinten ter Burg groep 4
25 Luuk Uil groep 7
27 Leanne Knubben groep 6
27 Jasper Rakhorst groep 8
29 Sophie Ebben groep 4
31 Ivan Bunnik groep 7
31 Sofia Waterink groep 4
31 Zoë Wijntjes groep 6

Het volgende ouderbulletin verschijnt begin februari ‘21

Het team van de Hobbit wenst u fijne feestdagen en een gezond
én -naar we hopen- weer wat een gewoner
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