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Voorwoord

In mijn voorwoord in het vorige ouderbulletin hoopte ik dat we 18 januari weer op
school zouden zijn. Dat werd wat later…... !
Nu, op 19 februari, zijn we blij dat we sinds anderhalve week de kinderen weer op
school hebben. Dat we weer echt op de werkvloer aanwezig mogen zijn met elkaar.
Laten we hopen dat we zonder onderbrekingen dit schooljaar zo met elkaar af mogen
maken!
Dat het precies in de startweek ook nog fantastisch winterweer werd, was een
cadeautje natuurlijk. Schaatsen en sleeën, wat een onverwacht geluk in deze tijd. En
een groot verschil met wat er aan staat te komen: de voorjaarsvakantie lijkt zijn naam
eer aan te doen met hoge temperaturen en zon. En ook daar worden we blij van!
Geniet van de komende vrije week! Op maandag 1 maart zijn we allemaal weer terug
op school!
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Féline Smits, Mats den Hartog, Maud van der Velde en Fayenne
Polhout zijn nu echt gestart in de kleutergroepen op de Hobbit,
evenals Maico en Manoa Cisnero Janssen in groep 7.
Allemaal veel plezier bij ons op school!
We hebben afscheid genomen van Shane-Dylan Huster, hij
verhuist terug naar Den Haag. Veel plezier en succes daar, Shane!
Agenda
vrijdag 19 februari
van 20 t/m 28 februari
maandag 1 maart
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maandag 1 maart
vrijdag 5 maart
week van 8 maart
week van 15 maart
woensdag 31 maart
vrijdag 2 t/m dinsdag 6 apr.

start van de CITO midden-toetsen
de rapporten gaan mee naar huis
oudergesprekken groepen 1/2
oudergesprekken groepen 3 t/m 7
paas-/lentefeest
vrij i.v.m. Pasen en studiedag team

Vanuit het team
Juf Bo is terug van verlof en twee dagen per week werkzaam in groep 7. Haar derde
dag gebruikt ze voor haar taak als rekencoördinator, en ook vervangt ze juf Babs als
zij haar ICTwerkzaamheden doet. Welkom terug, Bo!
Juf Melanie is inmiddels met verlof. Juf Marsha werkt nu twee dagen in groep 1 /2 A
naast juf Sylvia, en ook nog gewoon twee dagen in haar eigen groep 1 /2 B. De dag
die zij werkte in groep 3 wordt nu ingevuld door juf Anneke Houweling naast juf
Sanne.
Helaas hebben we afscheid genomen van juf Annejet Romeijn. Juf Annejet kwam het
team in september 2018 versterken, Zij werd aangetrokken als onderwijsassistent op
basis van de werkdrukverlagingsgelden: een “pot met geld” waar ieder jaar opnieuw
invulling aan wordt gegeven. Behalve op de Hobbit, werkt juf Annejet ook op de
Michaelschool in Amersfoort. Uitbreiding van haar uren dáár heeft haar uiteindelijk
doen besluiten dat ze volledig naar Amersfoort gaat. Een begrijpelijke keuze maar
voor ons en de leerlingen van de Hobbit heel jammer natuurlijk. Het ga je goed,
Annejet, wij gaan je missen! Juf Jolanda zal de vrijgekomen ondersteuningsuren tot
aan de zomervakantie invullen.
Letterfeest in groep 3
Dinsdag 9 februari was het groot feest in groep 3. Niet alleen omdat we na een
periode van thuisonderwijs weer samen op school mochten zijn, maar ook omdat de
kinderen in groep 3 alle letters hebben geleerd! Dat was een dubbel zo groot feest
waard en werd gevierd met het letterfeest! Alle kinderen zagen er feestelijk uit met
de zelfgemaakte “alfa-petten”. Tijdens de diploma uitreiking waren de ouders online
aanwezig en heeft ieder kind een luid applaus en een
welverdiend letterdiploma gekregen. De rest van de dag
hebben we genoten van letterspelletjes, een letterspeurtocht
en natuurlijk van de sneeuw, wat deze
dag extra feestelijk heeft gemaakt.
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Toetsen
De herstart van de scholen na de lockdown brengt een nieuwe situatie met zich mee.
Na het verwelkomen, kletsen over deze bijzondere tijd en met elkaar weer wennen
aan de schoolstructuur, willen wij ook weten hoe het staat met de cognitieve
ontwikkeling van ieder kind. De LVS-toetsen (Cito) zijn hierbij een fijne
ondersteuning.
Zij geven ons een breder beeld dan bijvoorbeeld alleen de doelenchecks,
methodetoetsen en observaties. Met de gegevens die voortkomen uit deze toetsen
maken wij onze plannen voor de komende periode. Wat heeft de groep nodig? Wat
heeft een individueel kind nodig en hoe denken wij dat te kunnen bieden?
Zo doen wij ons best om ons onderwijs optimaal af te stemmen op de behoeftes en
kunnen van een ieder. Deze periode staat allereerst in het belang van het
sociaal-emotionele aspect, aandacht voor de leerling en de groepsvorming.
Binnen onze stichting Voila is daarom de afspraak gemaakt de middentoetsen van
CITO zoveel mogelijk pas begin maart af te nemen.
De meeste leerlingen zullen daarom pas na de voorjaarsvakantie getoetst worden.
Aangezien wij toetsen op maat belangrijk vinden hebben wij toch de bewuste keuze
gemaakt om een aantal (groepjes) leerlingen al voor de vakantie te toetsen. Dit omdat
zij óf de leerkracht meer baat hebben bij aanpassingen in de toetsen. Zo kan er
gekozen worden voor het opdelen van een toets in meerdere delen, het afnemen 1 op
1, een leerling hardop laten meepraten. Ons doel met het afnemen van deze
LVS-toetsen is om de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen en groepen in kaart te
brengen en daar horen soms aangepaste keuzes bij.
De resultaten die voortvloeien uit deze toetsen zullen wij met voorzichtigheid
benaderen aangezien het leren onder bijzondere omstandigheden heeft
plaatsgevonden. Wij zullen u op de hoogte stellen van de uitkomsten maar wij hopen
dat u in dit stukje tekst vooral terug leest dat wij deze toetsen niet afnemen voor een
cijfer maar deze echt helpend zien om weer een juist beginpunt te bepalen.
Eureka!
Een aantal leerlingen op de Hobbit werken al een tijdje aan het project:
schoolpleinontwerp. Tijdens dit project werken zij aan verschillende doelen die bij het
leren leren horen. Uitgangspunt hierbij is om de executieve functies te versterken. Zo
kun je denken aan plannen, doorzetten, focus, werkgeheugen en flexibiliteit.
Tijdens het afstandsonderwijs zijn wij onverminderd doorgegaan en hebben we
elkaar via de meet ontmoet. Leerlingen uit verschillende groepen hebben elkaar
geholpen om het beste uit henzelf te halen. Het mogen aanschouwen en begeleiden
van dit leerproces was zeer interessant en veelbelovend!
Nu we weer op school zijn is het voor ons een grote uitdaging om dit verder uit te
zetten. Het ontmoeten van elkaar zodat we elkaar verder helpen is erg lastig
aangezien we geen groepen of leerlingen mogen mengen. Elkaar digitaal ontmoeten
onder schooltijd lijkt een mooie oplossing maar ook dit is lastig te realiseren omdat
we onvoldoende werkplekken buiten de groep hebben zodat de leerlingen in de meet
kunnen.
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De werkgroep zit echter niet stil en kijkt vooral naar wat wel kan! Tot de
voorjaarsvakantie werken de leerlingen individueel aan eigen taken die nog afgerond
moeten worden.
Na de voorjaarsvakantie willen wij starten met een nieuw project, dit zal meer van
individuele aard zijn dan wat wij oorspronkelijk zouden wensen. Desalniettemin
zullen wij ervoor zorgen dat de leerlingen naast het reguliere (aangepaste) werk ook
werk hebben gericht op de doelen van leren leren.
Werkgroep Eureka! Sanne, Ilse en Maddy
Ons nieuwe gebouw
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw. In deze nieuwsbrief
willen we al een korte update geven over het proces. De nieuwsbrief met
uitgebreidere informatie verschijnt in maart.
De gemeente heeft het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld op 4 februari.
Momenteel geldt de zogeheten beroepstermijn, mensen kunnen hun eventuele
bezwaren aangeven.
Het bouwteam , Stichting Voila en de gemeente Leusden hebben nog een extra
moment ingepland voor een overleg met met de omwonenden.We zijn bijna zover dat
we weer een volgende fase kunnen afronden in het bouwproces. Van voorlopig
ontwerp gaan we naar het definitieve ontwerp van het gebouw. De beide scholen en
Humankind zijn ondertussen bezig met de voorbereiding van de verhuizing in de
zomervakantie. Daarnaast gaat er veel aandacht naar het uitzoeken van een goede
partner om de buitenruimte/pleinen in te richten. In maart willen we, als er meer
beeldmateriaal beschikbaar is, een aantal informatie-avonden gaan inplannen
(digitaal) waarop u kunt intekenen. Zodat we u als ouders ook mee kunnen nemen in
ons proces op weg naar het nieuwe gebouw.
Houdt u de berichtgeving hierover (in de parro gezinsgroep) in de gaten!
Even voorstellen………….
Ook in dit rare schooljaar hebben wij PABO-studenten bij ons op
school die komen stage lopen.
<<<<< Hoi, ik ben Marit Zinnemers.
Ik studeer aan de PABO in het 3e leerjaar.
Het afgelopen half jaar heb ik stagegelopen in
groep 1/2A. Nu ga ik stagelopen in groep 3 bij
Sanne. Ik heb zin om met de kinderen te werken
en nog meer te leren!
Mijn naam is Yvonne Baaijens.
>>>>>>>>>>>>
Ik ben een derdejaars pabostudent van de
Hogeschool Utrecht. Dit schooljaar loop ik elke dinsdag stage in
groep 6. Samen met mijn man Edwin heb ik twee kinderen (Luuk 12
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en Lars 10). Ik ben 40 jaar en ik kom uit Leusden. Naast de studie werk ik bij een
leverancier van brilmonturen als commercieel
medewerkster. Volgend jaar hoop ik af te studeren en volledig aan de slag te gaan in
het onderwijs.
Jarigen op de Hobbit in deze periode
FEBRUARI
03 Brian van Ginneken groep 6
05 Jort van den Hoven groep 1-2B
06 Sem van Westrenen groep 4
08 Lima Koekkoek groep 8
12 Fenna van der Kolk groep 7
18 Fayenne Polhout groep 1-2B

MAART
02 Danah de Kruif groep 6
04 Bella Nur Sabir groep 3
05 Lena Prinsen groep 5
07 Milou Sitters groep 4
08 Nolan Sitters groep 1-2B
09 Jesse Esko groep 6
13 Guusje Schillemans groep 6
22 Mees Visser groep 3
27 Levi Helsdingen groep 1-2B
28 Thylen van Ede groep 5
28 Safina Ridderbos groep 3

Het volgende ouderbulletin verschijnt eind maart
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