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Voorwoord
In dit eerste ouderbulletin na de zomervakantie vindt u met name informatie over hoe we zijn
gestart. Anders dan anders, op een andere plek, maar natuurlijk vanuit dezelfde visie op
onderwijs en kinderen als voor de vakantie. Desondanks is het een gek idee dat ons oude
gebouw echt weg is. Dagelijks zien wij op de plek naast onze huidige onderbouwlocatie grote
delen van de oude Hobbit steeds meer opgeruimd worden!
Wanneer de bouw van het nieuwe gebouw daadwerkelijk zal beginnen, weten we niet precies.
Het komende schooljaar zullen we ons nieuwe gebouw steeds meer gestalte zien krijgen. Het
kan ons niet snel genoeg beginnen! Desondanks zijn we blij met onze twee huidige locaties, na
twee weken lijkt een ieder al helemaal zijn/haar draai te hebben gevonden. Zaken waar we
tegenaan lopen om te verhelpen of verbeteren, zijn inmiddels opgepakt. Gelukkig loopt heel
veel al goed, en genieten we ervan weer in de eigen groep op school te zijn! We gaan er weer
een prachtig schooljaar met z’n allen van maken!
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
David Dolman, Stan Bleeker, Jaxz Jones, Amélie Aubert, Zayd Hersi,
Kamilah Hersi en Mika Brons zijn inmiddels gestart in
achtereenvolgens de groepen 1 /2, 3, 5 en 8. Veel plezier op de
Hobbit gewenst !
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Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
ma. 20 sept e.v.
Startgesprekken groepen 2 t/m 7
wo. 22 t/m vr. 24 sept
Groep 8 op kamp
di 28 september
Informatie-moment groepen 1 /2 van 17 tot 18 uur
di 28 en woe 29 sept.
Startgesprekken groep 8
wo 6 okt
Start Kinderboekenweek
dinsdag 12 oktober
Informatie-moment gr. 3 t/m 7 van 17 tot 18 uur
18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
Mededelingen vanuit het team
In een eerder bericht heeft Ilja Bakker, onze nieuwe Intern Begeleider, zichzelf
voorgesteld. Hier nog even opnieuw haar berichtje en foto, zodat u allen weet
wie Ilja is.
Heel graag stel ik mij bij deze aan jullie voor! Vanaf komend schooljaar ben ik,
Ilja Bakker, de nieuwe intern begeleider op beide scholen (Hobbit en Kompas).
Nu zo’n 22 jaar geleden ben ik begonnen als leerkracht in het regulier
onderwijs. Via het fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, het intern begeleiderschap
en leerkracht speciaal onderwijs ben ik nu hier terecht gekomen. Ik kijk ernaar uit om op
maandag t/m vrijdagochtend met beide teams, directie en de ouders aan de slag te gaan. Tot
ziens op het schoolplein!
Nadat we met vereende krachten de hele Hobbit in kratten en bakken hadden ingepakt, heeft
het team van de Hobbit genoten van een welverdiende vakantie. Na een enerverend
schooljaar was ieder daar aan toe. Na de vakantie zijn we met frisse moed en heel veel zin
weer begonnen! Eerst het inrichten van onze beide locaties en daarna het weer verwelkomen
van onze leerlingen was heel fijn! We kijken uit naar een schooljaar -laten we hopen: zonder
lockdowns- waarbij we op twee locaties verder bouwen aan het onderwijs van de Hobbit en
van beide snel een vertrouwde plek voor onze leerlingen willen maken!
Verderop in dit ouderbulletin leest u over de Gouden Weken en de Breinhelden. Beproefde
methodieken die helpen om aan bovenstaande succesvol bij te dragen!
Vanuit de OR van de Hobbit
De OR zoekt nieuwe leden! De ouderraad (OR) is een groep ouders die zich inzet voor het
organiseren van de feestelijke activiteiten op school. Wij vergaderen 1 keer in de 3 maanden
ongeveer. Als lid ben je, samen met een leerkracht, verantwoordelijk voor het organiseren van
1 of 2 activiteiten per jaar. Met hulp en ondersteuning van de andere or leden.
Zie jij dit zitten of wil je wat meer informatie? Stuur een mailtje aan:
orhobbitleusden@gmail.com of spreek ons even aan! De OR bestaat momenteel uit: Myet
Piekema, Annemiek Barabasch, Barend van de Lagemaat, Sylvia Verrips, Bibi den Haak,
Richard Fluit en Marlijn Kampert.
In overleg hebben team en OR besloten dat het plannen van een startfeest met alle
bijbehorende beperkende maatregelen lastig en te tijdrovend is om op korte termijn voor elkaar
te krijgen. Later in het jaar hopen we op een andere manier dit over te kunnen doen en zeker
met elkaar een feest te vieren.. 1 Oktober kan in ieder geval uit de agenda gehaald worden.
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De Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk! De eerste (vier) weken van het schooljaar zijn De Gouden
Weken. De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in
handen hebt: je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er
een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. Deze weken
zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een
goede groepsvorming. Leerlingen ‘verkennen’ elkaar, de leerkracht en
de regels. In deze periode worden de normen en waarden van een
groep bepaald. De leerkracht speelt in deze fase een belangrijke rol.
Iedere dag begeleidt zij activiteiten gericht op de groepsvorming.
Groepsvorming vinden wij op de Hobbit belangrijk. Binnen Structureel Coöperatief Leren
werken wij er ook iedere week aan: wij zetten zogeheten KlasBouwers en TeamBouwers
veelvuldig in. Op ons informatiemoment in oktober zullen we hier meer over vertellen!
Breinhelden
Dit jaar werken we op school aan het verbeteren van de executieve functies (de regelfuncties
van ons brein) met behulp van de methode Breinhelden.
We bezitten allemaal ‘Breinkrachten’ die ons helpen om
oplossingen voor dingen te bedenken, besluiten te nemen,
met aandacht te luisteren en te werken, een plan te maken
etc. Door te werken aan de ‘Breinkrachten’ trainen we het
brein en dat helpt ons bij het leren op school, maar ook bij
veel andere dingen.
In de methode Breinhelden hebben alle krachten namen die
voor de kinderen tot de verbeelding spreken. Zo werken we
aan het versterken van onze onthoud- & doekracht, onze startkracht, onze plan- & regelkracht
en nog 7 andere krachten. Er is een Breinheldenplaneet waar 2 Breinhelden wonen; Effi en
Furon. In de methode is er een koppeling met het Structureel Coöperatief Leren, de
coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waar wij op school mee werken.
We zullen jullie als ouders de komende tijd via parro meenemen in waar wij mee bezig zijn op
school!
Nationale Sportweek 17-26 september
Bij deze nieuwsbrief wordt een flyer meegestuurd met betrekking tot de Nationale
Sportweek/ Leusdenfit . Een prachtig sportprogramma met volop keus wat betreft
de activiteiten!
Burendag 25 september
Op zaterdag 25 september is het burendag. Dan organiseert ontmoetingscentrum de Bron een
kleedjesmarkt voor de kinderen. Ook zijn er allerlei leuke activiteiten te doen en zijn er
verschillende optredens.
De toegang en deelname aan de activiteiten zijn gratis. Vind jij het leuk om spullen te verkopen
of om op te treden? Geef je dan op bij Evelien via 06 41497612. Tot dan! (Zie ook bijgevoegde
flyer)
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Gymnastiekrooster ‘21-’22
Groep 3
Maandag 09.45-10.45 (de Korf) / vrijdag gym op school
Groep 4
Maandag 08.45-9.45 uur / vrijdag gym op school
Groep 5 **
Dinsdag- en vrijdagochtend 08.35-9.20 uur (lln 8.30 aanwezig in de Korf)
Groep 6
Dinsdag- en vrijdagochtend 09.20-10.05 uur
Groep 7
Dinsdag-en vrijdagochtend 10.15-11.00 uur
Groep 8
Dinsdag- en vrijdagochtend 11.00-11.45 uur
Op herhaling: vakantierooster/rooster overige vrije dagen in 2021-2022
Nogmaals het vakantierooster en de vrije dagen waarop het team studiedag heeft.
Voor alle Voila-scholen geldt hetzelfde vakantierooster:
Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober ‘21
Kerstvakantie
27 december ‘21 t/m 7 januari ‘22
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart ‘22
Pasen
15 t/m 18 april ‘22
Meivakantie
25 april t/m 6 mei ‘22
Hemelvaart
26 en 27 mei ‘22
Pinksteren
6 juni ‘22
Zomervakantie
8 juli 12 uur t/m 21 augustus ‘22
En verder:
Sinterklaas

Vrijdag 3 december (vrije middag v.a. 12.00 uur)

Kerst

Vrijdag 24 december (vrije middag v.a. 12.00 uur)

Zomer

Vrijdag 8 juli (‘s middags vanaf 12.00 uur)

Studiedagen teams: alle leerlingen zijn dan vrij van school!
Studiedag
Maandag 30 augustus 2021
Maandag 7 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022 (studiedag Voila)
Vrijdag 24 juni 2022
Studiedagen groep 1 tot en met 7 Hobbit/ Het Kompas helemaal
groep 1 tot en met 7 vrij
woensdag 27 oktober de hele dag
groep 1 tot en met 7 vrij

dinsdag 8 februari de hele dag

groep 1 tot en met 7 vrij

donderdag 23 juni de hele dag

Studiemiddagen groep 8 Hobbit (zij moeten nog steeds enkele extra uren maken )
StudieMIDDAG gr 8
Woensdag 27 oktober 2021, leerlingen gr 8 om 12 u. vrij
Dinsdag 8 februari 2022, leerlingen gr 8 om 12 u. vrij
Donderdag 23 juni, leerlingen gr 8 om 12 u. vrij
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Enkele foto’s van onze nieuwe locaties en het weghalen van de oude Hobbit

Stond er eerst nog een halve Hobbit……

nu is ‘ie weg. De stenen worden gesorteerd!

Locatie groepen 5 t/m 8 op de Lingewijk
Locatie groepen 1 t/m 4 in Groenhouten
We voelen ons thuis én welkom op beide plekken, hoe fijn is dat!
Jarigen op de Hobbit in deze periode
SEPTEMBER
3 Maico Cisnero Janssen groep 8
3 Manoah Cisnero Janssen groep 8
9 David Dolman groep 1-2B
10 Nora Hiddingh groep 5
12 Adam Hollander groep 6
12 Seb Visser groep 7
15 Loes Uil groep 3
17 Amid Sherzad groep 1-2A
18 Smbul Maref groep 4
21 Fabian Ridderbos groep 6
22 Kamilah Hersi groep 5
26 Damian Scholten groep 8
30 Twyla Post groep 4
Het volgende ouderbulletin verschijnt op 8 oktober ‘21
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