OUDERBULLETIN
26 april 2021

In dit ouderbulletin:
-

Voorwoord
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Agenda
Vanuit het team
Sfeerbeelden van de afgelopen periode op de Hobbit
Gebruik van Google op de Voilascholen
Ons nieuwe gebouw: verhuizen en overbruggen
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
De schoolfotograaf komt!
Jarigen op de Hobbit in deze periode

Voorwoord

Door ziekte aan mijn kant hebben meerdere zaken de afgelopen weken wat
vertraging opgelopen, waaronder het uitbrengen van dit ouderbulletin. Vandaar dat ik
onderstaand voorwoord ook al via parro een aantal dagen geleden met u deelde:
Afgelopen vrijdagmiddag is de meivakantie begonnen! De start van de meivakantie
markeert een einde aan een best roerige periode op de Hobbit. Minst fijne was
natuurlijk dat we door vele corona besmettingen in meerdere groepen, toch weer een
aantal dagen helemaal dicht gingen. Gelukkig hadden we ook vele fijne momenten
waarop we als vanouds, ondanks de bubbels, weer heerlijk aandacht aan feesten als
Lente/Pasen, koningsspelen etc. hebben kunnen besteden. En we volledig blije
leerlingen zagen spelen, werken, knutselen en bewegen met elkaar!
Dank aan ons fantastische team dat ervoor zorgt dat het voor de kinderen weer fijn is
om op school te zijn! En omgekeerd: dank aan onze leerlingen, al die veranderingen,
maar jullie gaan ervoor! Voor jullie maken wij héél graag het verschil! Dank ook aan
alle ouders die zeer begripvol en flexibel met alles wat op ons pad kwam en komt,
omgaan.
De komende twee weken hebben we meivakantie! Deze hebben we met z’n allen
meer dan verdiend en daarvan gaan we zeker allemaal genieten!
Heb het fijn met elkaar! Geniet van de hopelijk zonnige vrije tijd en daarna
verwachten we elkaar weer uitgerust terug te zien op maandag 10 mei!
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Tristan Mucha, Douwe Beekhuis, Josse Toes en Romée Telnekes
zijn inmiddels 4 jaar én gestart op de Hobbit in de groepen 1 /2.
In mei worden ook Jyn van de Belt, Noë Bijl, Elize Fluit en Colin
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Janssen 4 jaar en zullen ook zij bij ons gaan starten. Allemaal heel hartelijk welkom
en een fijne tijd gewenst bij ons op school!
Agenda
vrijdag 23 april
is de meivakantie om 14 uur begonnen!
van 24 april t/m 9 mei
meivakantie, de school is dicht
maandag 10 mei
weer naar school, een korte week….
donderdag 13/ vrijdag 14 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsweekeinde
dinsdagavond 18 mei
meet voor de ouders over het nieuwe gebouw
maandag 24 mei
vrij i.v.m. tweede pinksterdag
donderdagavond 27 mei
MR vergadering
1 t/m 4 juni
stond de A4daagse gepland/ maar deze is afgelast!
vrijdag 4 juni
de schoolfotograaf komt !
maandag 7 juni
evt. uitloopdatum voor de schoolfotograaf
donderdag 24 juni
studiedag groep 1 t/m 6: leerlingen hele dag vrij
studiemiddag groep 7/ 8: leerlingen v.a. 12 uur vrij
Vanuit het team
Juf Melanie (gr 1 /2 A) is inmiddels bevallen van een
prachtige dochter: Maelyn Marja Mirry Groen,
roepnaam Maelyn. Op donderdag 1 april zag zij het
levenslicht en juf Melanie en haar man Edwin zijn
super gelukkig met hun mooie meisje. Hierbij een
foto van het nieuwe wereldburgertje! Heel veel geluk
met elkaar!
Juf Suzanne van den Brink is inmiddels aan het reïntegreren. Zij doet dit op
basisschool de Rossenberg, waar een mogelijkheid kwam om in een kleine, enkele
groep steeds weer meer groepsverantwoordelijkheden op te pakken. Daarnaast heeft
juf Suzanne op de Hobbit haar begeleidingstaken m.b.t. de studenten weer opgepakt.
Heel fijn dat steeds meer weer lukt; veel succes met het verder werken aan je
terugkeer, Suzanne!
Ondanks de invloed die Corona op ons dagelijkse leven heeft en op de school zijn we
op de achtergrond doorgegaan met de verdere ontwikkelingen. De leerkrachten van
groep 1, 2 en 3 hebben samen met directie en IB-er een aantal kenniscolleges
gevolgd over het kleuteronderwijs. Het overkoepelende thema was de
taal-leesontwikkeling maar het heeft impact op alle onderdelen van het onderwijs.
Op dinsdag 6 april heeft het team een studiedag gehad. Deze dag is veelzijdig benut.
‘s Ochtends begonnen we met een digitale plenaire teamvergadering, waar de
leerkrachten hun wensen voor komend schooljaar konden laten weten. Daarna
gingen we uiteen in de bouwen; een deel van de ochtend werd gewijd aan
grootschalig opruimen i.v.m. de op handen zijnde verhuizingen (lees over deze punten
ook verderop in dit ouderbulletin). Als de ene bouw op school aan het opruimen was,
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was de andere bouw thuis in de ‘meet’ met elkaar om zaken af te stemmen voor
specifiek deze groepen. ‘s Middags is helemaal digitaal met het team weer aan
verdere verdieping m.b.t. Structureel Coöperatief Leren gewerkt. Een lange maar
uiterst zinvolle dag waar we goed op terugkijken! Daarnaast hebben de leerkrachten
afgelopen maand een coachings estafette m.b.t. coöperatief leren bij elkaar gedaan:
omdat we nu fysiek niet bij elkaar in de klas kunnen kijken, heeft ieder zichzelf
gefilmd. Daarna zijn in het team de beelden gezamenlijk bekeken en geanalyseerd.
Geweldig om zo van en met elkaar te leren!
Ook onze leerlingen hebben niet stilgezeten! Na de voorjaarsvakantie hebben zij de
Cito M-toetsen gemaakt, zodat wij duidelijk in beeld hebben waaraan de komende
periode te werken met en voor ieder kind.
Groep 8 heeft inmiddels ook de Centrale Eindtoets gemaakt, nadat zij al hun
schooladvies ruim een maand geleden hadden gekregen. Deze groep maakt zich nu
op voor hun laatste periode op de Hobbit. De laatste groep die hun hele
schoolloopbaan in het huidige gebouw heeft doorgebracht!
Natuurlijk doen we er ook alles aan dat de typische groep 8- activiteit: het schooljaar
afsluiten met een musical op locatie, doorgang kan vinden. We houden de ouders van
groep 8 via parro op de hoogte hoe één en ander via de dan geldende richtlijnen toch
zo fijn en goed mogelijk vorm kan krijgen!
Afgelopen vrijdag nam juf Maddy, onze IB-er, officieus al enigszins afscheid van het
team van de Hobbit. Op 1 mei a.s. start haar nieuwe dienstverband bij SWV de Eem.
Gelukkig kunnen wij tot het einde van dit schooljaar nog terugvallen op de kennis en
kunde van juf Maddy. Een halve dag per week blijft zij aanwezig op de Hobbit, om,
daarin bijgestaan door juf Daniëlle en Juf Maranja, de lopende IB-taken af te ronden
en door te geven. Het sollicitatieproces voor een nieuwe IB-er loopt inmiddels.
Wij wensen juf Maddy alvast veel succes als zij na de meivakantie start bij SWV de
Eem. Hopelijk is er aan het eind van het schooljaar ook een mogelijkheid voor u als
ouder om afscheid van juf Maddy te nemen, ook daarover blijven we u informeren.
Sfeerbeelden van de afgelopen periode op de Hobbit
Op woensdag 31 maart vierden wij het Lente-/paasfeest. Ondanks het niet mogen
doorbreken van de bubbels, was er in alle groepen veel vrolijkheid en was het een
heel feestelijke dag!
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