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Voorwoord
Het is ongelooflijk te bedenken dat de eerste acht weken van het schooljaar er alweer op
zitten! Op het moment van uitbrengen van dit ouderbulletin is de herfstvakantie gestart. De
weken vanaf de zomervakantie tot nu zijn voorbij gevlogen. En wat hebben we al mooie weken
op onze overbruggingslocaties beleefd. We zijn inmiddels gewend aan de nieuwe plek!
Naast locatie Groenhouten zien we de nieuwbouw voorbereid worden. De locatie van het
nieuwe gebouw is inmiddels uitgegraven. Nog even en dan start ‘het echte  werk’. Op dit
moment zoeken we een moment om de start van de bouw bewust te markeren. U leest
daarover in de IKC informatiebrief die in de herfstvakantie of direct daarna met u gedeeld
wordt.
Voor nu veel leesplezier en een heel fijne vakantie gewenst!
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit

Noëlle Woltinge start na de vakantie met wennen in groep 1 /2 B!
Welkom op de Hobbit, Noëlle!

Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
maandag 25 oktober Weer naar school
woensdag 27 oktober Vrij voor de groepen 1 t/m 7 i.v.m. studiedag team

Groep 8 ‘s ochtends naar school en vrij vanaf 12 uur
v.a. ma. 1 november Inschrijven voor de oudergesprekken
woe. 3 november Informatieavond groep 8
v.a. ma. 15 november Oudergesprekken
vrijdag 3 december Sint op school, leerlingen ‘s middags vrij
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Mededelingen vanuit het team
Het team van de Hobbit heeft inmiddels op de beide locaties haar draai goed gevonden.
Desondanks missen we elkaar wel natuurlijk! Het is fijn om te zien dat collega’s elkaar dan
opzoeken en op de andere locatie aansluiten om bijvoorbeeld samen lessen voor te bereiden.
Ook proberen we regelmatig via een theemoment met elkaar bij te praten. Daarnaast zorgen
onze vergaderingen en studiedagen voor verbinding. Woensdag 27 oktober staat de
eerstvolgende studiedag gepland. Zie hiervoor ook de schooljaarkalender en de agenda in dit
ouderbulletin. Alleen groep 8 is die dag op school: een halve dag. Zij krijgen die ochtend les
van juf Babs de Kruif, zodat alle leerkrachten van ons vaste team aan het hele dagprogramma
deel kunnen nemen.

Afscheid Petra Staal van de MR van de Hobbit
Na bijna 7 jaar nam Petra Staal afgelopen maandag afscheid van de MR
van de Hobbit. Petra is in de jaren dat zij in de MR zat, ook enkele jaren
voorzitter geweest van de MR. Zij is gestopt omdat haar jongste kind
inmiddels naar het Voortgezet Onderwijs is. Wij kijken terug op een fijne
MR-periode met Petra. De MR bestaat vanaf nu uit: Sylvia Passier,
Daniëlle Ras en Maartje te Roller (namens het team), en Erik Brouwer,
Selinde Mijdam en Inge Ruesink (namens de ouders).
De MR heeft afgelopen maandag voor het eerst weer op locatie
vergaderd. Op de Lingewijk zagen we elkaar weer in levende lijve na
anderhalf jaar digitaal te hebben vergaderd, heel fijn!

Even voorstellen: de luisterjuffen
In dit ouderbulletin willen wij ons graag  voorstellen.
U kent ons als juffen van groep 3 en groep 6, 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 vorige week bij de leerlingen voorgesteld als de
luisterjuffen op school.
Wij gaan ervan uit dat u ten alle tijden 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

maandag t/m woensdag en vrijdag)
● via de mail: dras@hobbitleusden.nl of mkooy@hobbitleusden.nl
● voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben wij ook een nog een mogelijkheid om een

briefje in de brievenbus van de luisterjuffen te doen (voor het lokaal van groep 6)

Met vriendelijke groet,
Marsha en Daniëlle

Afsluiting kinderboekenweek 2021
Vandaag hebben we op de beide locaties de kinderboekenweek met het thema: Worden wat je
wil! afgesloten. Op de foto’s een impressie van twee heel gezellige bijeenkomsten op beide
locaties!

Informatiemomenten in de groepen 1 /2 en 3 t/m 7
In september verzorgden de leerkrachten van groep 1 /2 hun informatiemoment. Afgelopen
week deden de leerkrachten van groep 3 t/m 7 dat, en op woensdag 3 november staat dit
moment gepland voor groep 8. We hebben er voor de groepen 1 t/m 7 voor gekozen, dit nog
digitaal te doen. Desondanks waren het goed bezochte momenten en kon er veel informatie
gedeeld worden! Van ouders hoorden we ook de waardering hiervoor terug, erg fijn! Voor wie
de presentaties niet bij konden wonen, is in de meeste groepen de presentatie of opname via
de classroom gedeeld.
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Jarigen op de Hobbit in deze periode

OKTOBER
3 Jim van Dijk groep 7
3 Julian Migchelbrink groep 5
3 Mila Schouten groep 8
5 Bregje Kromhout groep 5
8 Liano Borgstijn groep 5
8 Bodi van Buuren groep 4
18 Hannah Mandemaker groep 7
19 Finn Etten groep 1-2A
20 Feike Fränzel groep 6
20 Jake Veenendaal groep 1-2A
21 Naomy Polhout groep 4
23 Mika Brons groep 8
24 Aaron van Dijk groep 1-2B
25 Mosab Al Ibrahim groep 4
25 Laura Matakupan groep 3
28 Thijs van Spellen groep 5
29 Duncan Kelder groep 6
29 Luca Woordes groep 3

NOVEMBER
2 Sofie van der Meer groep 6
2 Tim van der Meer groep 5
3 Luuk van Vliet groep 8
9 Maddox Boon groep 4
10 Niels Heetebrij groep 4
11 Joaquim Ridderbos groep 3
12 Liam Fleer groep 7
14 Storm Hellsloten groep 6
17 Melody Felies groep 6

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 19 november ‘21
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