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Voorwoord
Met nog twee weken te gaan tot aan de voorjaarsvakantie leest u hier weer een ouderbulletin
van de Hobbit. Ondanks de regelmatige parroberichten per groep, is dit ouderbulletin toch
weer goed gevuld met nieuws!
Naast onze locatie Groenhouten zien we het nieuwe gebouw steeds verder verrijzen. Wat
wordt het mooi, vinden we met z’n allen. Wilbert Koelewijn en ik zijn er nu ook twee keer al
binnen geweest en ook daar krijgt het al echt vorm. Heel bijzonder om dat zo te zien ontstaan!
Ondertussen lijkt het inwonen in het oude gebouw van de Holm aan de Lingewijk ook al heel
vertrouwd, en is de onderbouwlocatie in het voormalige Kompas ook helemaal eigen
geworden.
Het schooljaar vordert en we maken ons op voor de eerste rapportronde. We zijn blij dat we
dat weer sinds de kerst op locatie zijn, dat maatregelen steeds verder versoepelen en we
steeds meer de groepen weer op school hebben. Desondanks is m.n. groep 8 de afgelopen tijd
meerdere keren niet in z’n geheel op school geweest en daarom zullen zij de rapporten ook
wat later ontvangen: in de week ná de voorjaarsvakantie, terwijl de rest van de groepen ze in
de week voor de vakantie krijgt.
We gaan weer richting het voorjaar! Heerlijk. Veel leesplezier gewenst met dit ouderbulletin!
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Feline van Westrenen en Matz Veldhuijzen zijn gestart in groep 1 /2B! Welkom op de Hobbit!
Binnenkort komen ook Jalou Hiddingh, Niels van der Zon, Floris Koen en Seth
Mulder naar de Hobbit. Ook jullie straks veel plezier bij ons op school!

Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
dinsdag 8 / woensdag 16 februari Adviesgesprekken VO groep 8
maandag 21 februari Rapporten mee
maandag 21 februari e.v. Rapportgesprekken gr 1 t/m 7
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
woensdag 23 maart studiedag alle Voila scholen, alle leerlingen vrij
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vrij 18, 25 mrt en 1 april creacircuit voorjaar
vrijdag 25 maart nieuw ouderbulletin

Vanuit het team
Afgelopen maandag en dinsdag, 7 en 8 februari, heeft het team twee goede studiedagen
gehad. Binnen de school hebben wij meerdere werkgroepen die de highlights van de Hobbit
‘bewaken’: Breinhelden, Structureel Coöperatief Leren, Eureka, Sociaal Emotionele
Ontwikkeling (SEO) om maar enkele te noemen. Deze werkgroepen namen ieder hun eigen
onderdeel voor hun rekening. Omdat we sinds dit jaar werken met de rekenmethode Pluspunt
was ook daar tijd voor vrijgemaakt. Op die manier zijn we, helemaal nu we op twee locaties
zitten, op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de verschillende bouwen en groepen en houden
we met elkaar zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Nu de bouw ook steeds meer vordert,
oriënteren we ons ook op de inrichting. De werkgroep die daarvoor verantwoordelijk is is
dinsdagmiddag naar twee meubelleveranciers geweest en gaat a.s. dinsdagmiddag nog bij een
derde partij kijken.

Breinhelden op de Hobbit
Het afgelopen halfjaar is er in alle groepen op de Hobbit gewerkt met de methode Breinhelden
om de executieve functies te versterken.
Nog even opfrissen waar die executieve functies zo
handig voor zijn:
● het zijn de regelfuncties van het brein
● ze zijn nodig om de dag door te komen
● koude executieve functies: gaan over het

denken, zoals plannen, organiseren,
timemanagement, werkgeheugen en
metacognitie

● warme executieve functies: gaan over gedrag
en emotie, zoals responsinhibitie, volgehouden
aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, doelgericht
doorzettingsvermogen en emotieregulatie

● executieve functies zijn een betere voorspeller van schoolsucces dan het IQ

Alle breinkrachten zijn inmiddels aan bod geweest en nu
kunnen de krachten verder geoefend worden.  We nemen u
graag mee in welke breinkrachten er allemaal zijn:
● Startkracht
● Plan en regelkracht
● Tijdkracht
● Onthoud & doekracht (Breinbotje herhaal wat ik zeg)
● Buigkracht
● Spiegelkracht
● Gevoelskracht
● Doorzetkracht
● Aandachtkracht
● Stopkracht
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Uw kind kan u er vast meer over vertellen over welke krachten hij of zij al goed beheerst en
welke er misschien nog wat meer geoefend kunnen worden. In het rapport zit er dit jaar ook
een bijlage over Breinhelden bij. Zo kunt u goed zien welke krachten nog versterkt mogen
worden en welke krachten er al sterk zijn. Want net als bij alle vaardigheden, zijn de
breinkrachten ook vaardigheden die geoefend kunnen worden en waar je door ze te trainen ook
sterker in kunt worden.

Via de volgende link komt u nog meer over Breinhelden te weten:
https://www.breinhelden.nl/breinhelden/

Cito middentoetsen en de rapporten
In de week voor de voorjaarsvakantie krijgt uw kind het rapport mee. Behalve de vorderingen
op sociaal-emotioneel gebied en methodegebonden toetsen en activiteiten, zit er in het rapport
ook een blad waarop u de vorderingen van uw kind kunt zien op het gebied van de CITO
toetsen. Vanaf midden groep 3 nemen wij twee keer per schooljaar CITO toetsen af bij uw
kind(eren): in januari/februari en in juni. De scores worden nauwkeurig bijgehouden: het
zogenaamde leerlingvolgsysteem. Via een grafiek is de score van deze en vorige keren af te
lezen. Enkele leerkrachten lieten deze grafiek altijd zien bij de rapportgesprekken. Soms werd
daarna dit blad in een gesloten envelop aan het kind meegegeven. Wij vinden het belangrijk,
dat u en uw kind zicht hebben op de ontwikkelingen en voegen daarom sinds vorige zomer de
grafiek toe in het rapport. Deze toetsen helpen de leerkracht te bepalen waar uw kind staat in
zijn/haar ontwikkeling gemeten met een landelijk niveau, waarbij inzicht wordt verkregen op de
ontwikkeling van de lange termijn-doelen en het juist kunnen toepassen van eerder geleerde
strategieën. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft
uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen. Door de lijn van de grafiek te volgen
ziet iedereen de groei die doorgemaakt is, ongeacht de gescoorde A, B, C, D of E. Voor ons als
leerkrachten is het belangrijk, uw kind te laten weten dat het groei door heeft gemaakt. De
letter die daaraan gekoppeld is, is daarin minder belangrijk. Van belang is het duidelijk kunnen
maken dat je ten opzichte van de vorige keer een ontwikkeling hebt doorgemaakt. Mocht deze
ontwikkeling minder groot zijn dan gewenst, dan bespreken wij met de leerlingen de doelen
waaraan we gaan werken om dit wél te bewerkstelligen. Wellicht vindt u het lastig de grafiek
af te lezen, of wilt u er een vraag over stellen. Dat kan tijdens de rapportgesprekken die
volgend op het uitdelen van het rapport gepland staan en waarvoor u zich al hebt
ingeschreven.

Nieuwe consulent van Lariks voor Hobbit en Kompas
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Kayleigh Adelina en ik ben 30
jaar. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als docent
Omgangskunde op het MBO, heb ik een overstap gemaakt naar de
hulpverlening. Vanaf 2018 werkte ik als jeugdzorg- en maatschappelijk
werker. In januari 2022 ben ik gestart als consulent bij Lariks en ik heb
het prima naar mijn zin. In mijn functie doe ik ook de inloopspreekuren op
de basisscholen: De Bongerd, De Hobbit, ‘t Kompas, Kla4, en ‘t Ronde. U
bent bij mij van harte welkom met vragen over opvoeden en opgroeien.
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Voor ouders/opvoeders en leerkrachten van De Hobbit en ‘t Kompas is Kayleigh aanwezig
op:

 
Woensdag 23 februari 08:00-  09:30 Locatie Lingewijk

 
Woensdag 9 maart 08:00-  09:30 Locatie Groenhouten
Woensdag 23 maart 08:00-  09.30  Locatie Lingewijk

 
Woensdag 6 april 08:00-  09:30  Locatie Groenhouten
Woensdag 20 april 08:00-  09:30  Locatie Lingewijk 

Lariks is dé plek voor zorg en welzijn in gemeente Leusden.
Wilt u weten wat Lariks kan betekenen voor u en uw gezin?

Kijk op www.lariks-leusden.nl

Jarigen op de Hobbit in deze periode

FEBRUARI
03 Brian van Ginneken groep 7
05 Jort van den Hoven groep 1-2B
06 Sem van Westrenen groep  5
12 Fenna van der Kolk groep  8
18 Fayenne Polhout groep  1-2B

MAART
02 Danah de Kruif groep 7
04 Bella Nur Sabir groep 4
05 Lena Prinsen groep  6
07 Milou Sitters groep  5
08 Nolan Sitters groep  1-2B
09 Jesse Esko groep  7
13 Evi van de Kletersteeg groep  4
13 Guusje Schillemans groep  7
19 Douwe Beekhuis groep  1-2A
22 Mees Visser groep  4
27 Levi Helsdingen groep  3
28 Thylen van Ede groep  6
28 Safina Ridderbos groep  4

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 25 maart ‘22
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