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Voorwoord
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we alweer twee weken onderweg. In parro komen
de eerste berichten over Sinterklaas al voorbij en dat maakt het leven even heel
gewoon in deze verder zo ongewone tijd die nog altijd gedomineerd wordt door
corona. We zijn enorm blij dat we gewoon nog steeds alle groepen volledig op school
kunnen ontvangen. Op dit moment ervaren we ook niet noemenswaardig veel
personele problemen die door corona komen. Hopen dat dat zo blijft…!
In de komende tijd worden er weer digitale voortgangsgesprekken gehouden en
ontvangt u via de classroom van uw kind digitaal informatie over de werkwijze in de
groep en in de school. De leerkracht deelt hier via parro extra informatie over. Ook al
kunnen we elkaar fysiek niet ontmoeten, op die manier blijven wij werken aan de
onderlinge relatie school-thuis en hopen we de school toch een beetje bij u binnen te
brengen!
Ik noemde sint al, en daarop volgt natuurlijk de kerst. Hoe we één en ander gaan
vormgeven, zullen we steeds via parro met u delen. U zult begrijpen dat we daarbij
steeds de landelijke richtlijnen in de gaten houden.
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Na in september heel veel nieuwe leerlingen ontvangen te
hebben, nu een rustiger periode. In groep 1 /2 A is in oktober
Jake Veenendaal van start gegaan. Veel plezier bij ons op de
Hobbit, Jake!
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Agenda
6 t/m 13 november
9 t/m 13 november

maandag 16 november
e.v.
maandag 23 november
vrijdag 4 december
donderdag 17 december
donderdag 17 december
vrijdag 18 december

In de groepen (5), 6 t/m 8 doen we mee aan
de week van de Mediawijsheid
In de classroom van uw kind staat een presentatie
over hoe we werken op de Hobbit. Via de leerkracht
ontvangt u een uitnodiging voor een meet om er
vragen over te stellen
Voortgangsgesprekken in alle groepen
MR-vergadering digitaal via meet van 20 tot 22 uur
Sinterklaasviering, leerlingen om 12 uur vrij
Kerstviering op school, informatie volgt
“s Avonds kerstmusical groep 7 (vooralsnog,
informatie volgt)
om 12 uur ‘s middags krijgen alle leerlingen
kerstvakantie

Vanuit het team
Sinds het vorige ouderbulletin zijn er twee baby’s geboren in het
team van de Hobbit!
Op 24 september is Aimy
Noëlle geboren, dochtertje
van juf Anneke Houweling
en haar man Mark, lief
zusje voor Vayen. En op 17
oktober zag Joa het
levenslicht, lief zoontje van
juf Bo en haar partner
Niels.
Links ziet u Aimy;
en hier rechts ziet u Joa!
Beide gezinnen wensen wij veel geluk toe!
Ook verdrietig nieuws trof een aantal collega’s van de Hobbit. Juf Maranja is al
geruime tijd ziek. Juf Maranja kreeg de diagnose MGUS. Bij MGUS produceert één
groep plasmacellen een afwijkend soort antistoffen waardoor allerhande virussen en
bacteriën vrij spel hebben. De komende tijd moet uitwijzen wat dit voor juf Maranja’s
werk betekent. Zij zal de komende tijd nog niet op de Hobbit zijn.
Na een heel kort ziekbed van drie weken is juf Ilse’s vader afgelopen zondag, 1
november, overleden. De uitvaart heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden.
Wij wensen Ilse en haar familie veel sterkte toe.
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Vanuit de OR
Komende week zal het bericht van de vrijwillige ouderbijdrage via parro naar u
gestuurd worden.
Voor het team neemt juf Babs vanaf nu de plaats van juf Bo in in de OR.
Nieuw strategisch beleidsplan Voila
Hierbij maken we u graag deelgenoot van de P
 ublieksversie SBP van ons gezamenlijk
Strategisch Beleidsplan (SBP 2020-2025 Voila! ...dit is de bedoeling. Dit SBP is tot
stand gekomen door de inbreng van verschillende partijen: leerkrachten, ouders,
directeuren, kinderen, allerlei relaties, College van Bestuur en de Raad van Toezicht
hebben meegewerkt. In dit plan staat beschreven waar wij als Voila met alle scholen
aan willen werken de komende jaren. We zijn trots op het resultaat; een levend
document van waaruit we ook de vertaalslag naar de eigen school zullen maken voor
een (meerjaren) Schoolplan en een jaarplan voor ieder schooljaar. Tijdens onze
Voila-brede studiedag op 30 september j.l. hebben we hier als team een eerste start
mee gemaakt. De komende maanden gaan wij hier hard verder aan werken om later in
dit schooljaar ook dit Schoolplan te kunnen realiseren.
Aanscherping corona-maatregelen binnen stichting Voila
Binnen Voila zijn voor tenminste twee weken de corona-maatregelen verder
aangescherpt. Er mogen pertinent geen ouders meer in school zijn, dus ook tijdens
vieringen mogen er geen (hulp)ouders in school zijn. Voorbereiden hiervan met
hulpouders gebeurt na schooltijd en maximaal twee tegelijk aanwezig bij elkaar in
eenzelfde ruimte.
Sowieso is de afspraak dat er nog maar twee volwassenen in één ruimte samen
mogen zijn, de leerkrachten lunchen daarom momenteel ook niet samen, evenzo is het
gesteld met het gezamenlijke theemoment na schooltijd.
Nog even onze andere 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
Tevredenheidsonderzoek
Via een e-mail bent u maandag 26 oktober j.l. uitgenodigd om aan ons
tevredenheidsonderzoek deel te nemen. Dit onderzoek wordt
afgenomen bij ouders, medewerkers, management en leerlingen. In een
tussentijdse update is te zien dat er al goed gereageerd is, maar dat we
voor een echt duidelijk kwaliteitsonderzoek nog wel wat meer respons
hopen te krijgen. De vragenlijst blijft daarom nog een week langer open staan: tot
vrijdag 13 november! Wij vragen u daarom vriendelijk om, als u het nog niet hebt
gedaan, deze vragenlijst via internet in te vullen. Alvast dank!
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Ventilatie in ons gebouw
In ons schoolgebouw ventileren wij kruislings, en gaan in de pauzes ramen en deuren
even vol open om voldoende buitenlucht weer aan te voeren. In de herfst en in de
winter zal het dus kouder in de groepen zijn, geeft u uw kind een extra vestje mee of
trek het laagjes aan, zodat het zelf kan kiezen hoe dik gekleed hij/zij in de klas wil
zitten.
De aangekondigde CO2 meters zijn inmiddels gearriveerd op school. Ze hebben
afgelopen week in drie groepen gestaan en gaan komende week naar drie andere
groepen. De CO2 meters maken ons bewust van de momenten waarop we meer
moeten ventileren, ze zorgen dus niet zelf voor frisse lucht.
De luisterjuffen stellen zich aan u voor
In het item over groepsvorming in het vorige ouderbulletin noemde ik al kort onze
luisterjuffen (de interne vertrouwens- of contactpersonen). Op onze school zijn dat
juf Marsha Kooy van groep 1 /2B en juf Daniëlle Ras van groep 5.
Zij zijn gisteren in de groepen 4 t/m 8 gaan uitleggen wat hun rol is op school. Zij
stellen zich hier ook aan ú voor.
Beste ouders,
In dit ouderbulletin willen wij ons graag
voorstellen. U kent ons als juffen van groep
1/2b en groep 5, maar wij zijn ook binnen De
Hobbit de Intern contactpersonen.
Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht
tot het voeren van actief veiligheidsbeleid
vanuit de Wet Veiligheid op school.
Wij volgen hiervoor scholing en
netwerkbijeenkomsten.
Onderdeel van dit veiligheidsbeleid is het
hebben van een actueel veiligheidsplan en
het coördineren van anti-pestbeleid. Dit
geldt zowel voor een veilige omgeving op school als thuis. Wij zijn er ook voor de
ouders van de leerlingen. Mocht u met iets
rondlopen waarvan u wilt dat het vertrouwelijk behandeld wordt, schroom dan niet
om contact met ons op te nemen.
Wij hebben ons als intern contactpersonen inmiddels bij de leerlingen voorgesteld als
de luisterjuffen op school.
Wij gaan ervan uit dat u ten alle tijde eerst contact opneemt met de leerkracht van uw
kind(eren).
Wanneer kunt u contact opnemen met ons?
● Als u er niet uitkomt met de leerkracht van uw kind(eren)
● Als u het lastig vindt om aan de juf of meester van uw kind(eren) het verhaal te
vertellen
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● Als u het er graag met iemand anders over heeft dan de juf of meester van uw
kind(eren)
Hoe kunt u ons bereiken?
● Ons aanspreken na schooltijd (juf Daniëlle maandag t/m donderdag en juf
Marsha woensdag en donderdag) Dat is in deze corona tijd natuurlijk wat
lastiger…….
● Via de mail: d
 ras@hobbitleusden.nl of mkooy@hobbitleusden.nl
● Voor de leerlingen hebben wij ook een nog een mogelijkheid om een briefje in
de brievenbus van de luisterjuffen te doen (bij het kantoor van Elsa Mast)
Met vriendelijke groet, Marsha en Daniëlle
MR en GMR vacatures zijn ingevuld
De vacatures voor de MR én de GMR zijn beide ingevuld. Selinde Uil (moeder van
Luuk, Koen en Loes), welkom in de MR van de Hobbit! En aan Ellen van de Burgwal
(moeder van Lara en Anouk), welkom in de GMR van stichting Voila. Wij zijn blij met
jullie betrokkenheid.
Jarigen op de Hobbit in deze periode
NOVEMBER
02 Sofie van der Meer groep 5
02 Tim van der Meer groep 4
03 Kian Schouten groep 8
03 Luuk van Vliet groep 7
08 Lisanne Brouwer groep 8
10 Niels Heetebrij groep 3
11 Joaquim Ridderbos groep 1-2B
12 Liam Fleer groep 6
14 Storm Hellsloten groep 5
17 Melody Felies groep 5
18 Tim Lansdorp groep 1-2A
20 Freselam Berhe Gebremeskel groep
5
22 Elin van Dijk groep 7
23 Yenthe van Ginneken groep 7
26 Benjamin Oflaz groep 1-2B
29 Elvedin Hodzic groep 3

DECEMBER
01 Isabel Migchelbrink groep 1-2A
02 Senna Woordes groep 6
08 Maik Veenendaal groep 3
10 Shane-Dylan Huster groep 6
11 Boas Tornij groep 4
13 Jaylena Liu groep 3
15 Mikey Brouwer groep 6
15 Amber Kelder groep 8
16 Jayden Liu groep 5

het volgende ouderbulletin
verschijnt op 18 december 2020
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