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Voorwoord
Het is een rare conclusie: ik zou hier mijn voorwoord van vorig jaar copy paste opnieuw kunnen
plaatsen. Opnieuw hebben we vlak voor de feestdagen te maken met een lockdown, met
beperkingen, met vervroegde scholensluiting……… Mijn optimisme van vorig jaar is te groot
gebleken, ik schreef toen: “We hopen dat 2021 veel goeds in petto heeft waarbij maatregelen
weer versoepeld worden en” het oude gewoon” weer de standaard mag worden. Zodat we
volgend jaar terug kunnen kijken op een heel ander jaar!”
Zeker heeft 2021 enige versoepeling gebracht in het voorjaar en de zomer. Na de lockdown
van vorig jaar konden we allen weer naar school en was het snel weer “gewoon” op school.
En gelukkig maar, want het was ons laatste jaar in ons oude gebouw en daar hebben we met
z’n allen goed afscheid van kunnen nemen!
Dat nieuwe varianten van het virus ons opnieuw restricties opleggen, hadden we toen toch niet
verwacht. De maatregelen die getroffen worden, worden door de één vrij makkelijk
geaccepteerd en door de ander als wat meer lastig ervaren. Als school scharen we ons achter
landelijk uitgezet beleid, maar ook wij hopen natuurlijk spoedig op rustiger tijden! Desondanks
wil ik ieder een compliment geven voor het feit dat we er steeds met z’n allen weer de
schouders onder zetten, zowel op school als thuis. De komende weken brengen
in die zin enige rust: we zijn allen vrij van school! Twee weken kerstvakantie, na
dit heel drukke jaar zijn we daar-eerlijk is eerlijk- allen wél aan toe.
Voor nu veel leesplezier, hele fijne feestdagen met jullie naasten en een heel fijne
vakantie gewenst! We zien elkaar terug in het nieuwe jaar: 2022!
Elsa Mast
Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Na de vakantie komen door verhuizing Evi en Swen van de Kletersteeg op de Hobbit. Evi in
groep 4, Swen in groep 7. Ook door verhuizing komen Naoufel en Anissa Chaara bij ons op
school in groep 1 /2 A en 4. En er zijn enkele vierjarigen die starten, te weten: Ishaaq Soussi ,
Joris Bolscher, Sienna Koelman en Feline van Westrenen! Welkom op de Hobbit! We nemen
afscheid van Kyan Boersen en Mads Gravemaker. Veel succes op jullie nieuwe plek allebei!
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Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
24 dec.’21 t/m 9 jan. ’22
Kerstvakantie
maandag 10 januari
Weer naar school
maandag 17 januari e.v.
Middentoetsen CITO groep 3 t/m 8
maandag 7 februari
Studiedag, alle leerlingen vrij
dinsdag 8 februari
Studiedag, groepen 1 t/m 7 vrij
Groep 8 ‘s ochtends les en vanaf 12 uur vrij
maandag 14 februari e.v.
Adviesgesprekken VO groep 8
maandag 21 februari
Rapporten mee
maandag 21 februari e.v.
Rapportgesprekken
28 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
Mededelingen vanuit het team
Juf Babs de Kruif heeft inmiddels écht de Hobbit verlaten. Na haar afscheid in juli was ze van
september tot nu als invaller betrokken bij de splitsing van groep 5, op donderdagochtend en
vrijdagochtend. Vorig jaar is juf Babs afgestudeerd als schoolleider en in die hoedanigheid kan
zij nu in Amersfoort aan de slag. Zij wordt daar directeur in opleiding bij de Parkschool. Een
school die zich in de handen mag knijpen dat zo’n kundig en fijn mens hun organisatie komt
versterken. Wij wensen juf Babs alle goeds in haar nieuwe baan!
Óf en wanneer er ondersteuning opnieuw voor groep 5 komt, is in deze tijden van krapte op de
invalmarkt nu nog niet te zeggen. We zullen de ouders van groep 5 op de hoogte houden.
Markering start nieuwbouw op 17 november jongstleden
Het is alweer enige tijd geleden, maar via livestream hebben alle kinderen en
ook u als ouders de officiële opening van de bouw van ons nieuwe gebouw, IKC
Groenhouten, bij kunnen wonen. Met een heerlijk gebakje met opdruk van het
nieuwe gebouw hebben we daarna samen dit moment gevierd in de groepen.
We zien dagelijks vorderingen op de plek waar ooit de Hobbit stond. Ons
nieuwe gebouw krijgt al behoorlijk vorm. De bouwers gaan volgens planning
gestaag verder.
Er stond ook een informatiebrief nieuwbouw IKC Groenhouten gepland voor
eind december. Door alle wisselingen van beleid/informatie en ziektes /
quarantaine is het niet gelukt om die brief te maken. Rond de voorjaarsvakantie zal de
informatiebrief nu uitkomen.
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Terugblik: Sinterklaas

Begin december vierden we ook Sinterklaas! Op beide locaties zou
Sinterklaas langskomen. Op Groenhouten is dat écht gelukt, alle
onderbouwgroepen hebben hun kunsten aan de sint kunnen vertonen
en hij heeft hen van alles uit het boek verteld. Op Lingewijk kregen de
leerlingen een videoboodschap van de Sint, dat hij niet op de hoogte
was van onze nieuwe plek, daarom bij de oude Hobbit stond en het
niet meer op tijd kon redden. Gelukkig werd er nog wel een Piet naar
de Lingewijk gestuurd en was ook daar het feest compleet! Helaas niet
voor onze groep 8 die precies die week in quarantaine zat. Gelukkig
konden zij de maandag erna nog het suprise-feest vieren met elkaar.
Ondanks de beperkende maatregelen kunnen we met elkaar
terugkijken op een heel fijn Sinterklaasfeest!

Kerstviering
Net als vorig jaar kwam het Kerstfeest onder druk te staan, door de eerdere
schoolsluiting. Desondanks zijn we in alle groepen feestelijk met elkaar gaan
lunchen in mooie feestkleding en met heerlijk kerstig gevulde
lunchtrommeltjes…… In alle groepen werd genoten en hebben we echt de
saamhorigheid en gezelligheid gevoeld die we ook anders in “gewone” doen
met elkaar hadden ervaren!

Het team van de Hobbit wenst jullie allemaal heel fijne feestdagen en een mooi,
warm en gezond 2022 toe!!!
Na de kerstvakantie…….
Op dit moment verwachten we na de kerstvakantie op maandag 10 januari weer “gewoon” van
start te kunnen gaan. Mocht dit niet zo zijn, dan is er Voilabreed besloten op maandag 10
januari nog geen online les te geven maar die dag te gebruiken om classrooms klaar te zetten
en spullen uit te geven aan de leerlingen. Mocht dat de conclusie zijn op de persconferentie
van 3 januari, dan wordt er in die week natuurlijk spoedig informatie met u vanuit school
gedeeld wat één en ander dan betekent. We houden u dus op de hoogte!
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Jarigen op de Hobbit in deze periode (in november was er geen ouderbulletin…..)
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
19 Noëlle Woltinge groep 1-2B
20 Freselam Berhe Gebremeskel groep 6
22 Elin van Dijk groep 8
22 Layana Rharssisse groep 1-2B
23 Yenthe van Ginneken groep 8
26 Benjamin Oflaz groep 3
29 Elvedin Hodzic groep 4

JANUARI
02 Liv Bijl groep 3
06 Mick van Dijk groep 8
08 Lars Brouwer groep 6
12 Bo van Leuveren groep 8
14 Mats den Hartog groep 1-2B
15 Kyara Boersen groep 4
16 Isa Noomen groep 7
19 Maud van der Velde groep 1-2A
20 Timo Fleer groep 5
21 Lynn Veldman groep 6
24 Quinten ter Burg groep 5
25 Luuk Uil groep 8
27 Leanne Knubben groep 7
29 Sophie Ebben groep 5
31 Ivan Bunnik groep 8
31 Sofia Waterink groep 5
31 Zoë Wijntjes groep 7

DECEMBER
01 Isabel Migchelbrink groep 3
02 Senna Woordes groep 7
08 Maik Veenendaal groep 4
11 Boas Tornij groep 5
13 Jaylena Liu groep 4
14 Ishaaq Soussi groep 1-2A
15 Mikey Brouwer groep 7
16 Jayden Liu groep 6
21 Izahra Coumou groep 7
24 Joe Kooy groep 8
29 Dewi Bunnik groep 7
29 Tom Hesp groep 8
29 Anouk van de Lagemaat groep 3
29 Alicia Soltani groep 3
31 Féline Smits groep 1-2

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 11 februari ‘22

NB:
Wellicht ten overvloede: het schoolbasketbaltoernooi is verplaatst naar maart. nadere
informatie volgt. In de kerstvakantie vindt het dus niet plaats!
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