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Voorwoord
Het is bijna niet te geloven dat het schooljaar alweer zo ver gevorderd is!
Morgen begint de meivakantie….. en na de meivakantie is het nog
een maand of twee tot aan de zomervakantie! Het jaar vliegt
voorbij. Wie regelmatig langs onze “oude plek” fietst ziet het
nieuwe gebouw iedere dag mooier worden. In de zomer zullen we
daar nog niet ingaan. In het najaar verwachten we dat wel! We
houden u daarvan ook op de hoogte via de IKC-nieuwsbrieven.
Ik wens u veel leesplezier met dit-eindelijk weer eens!-
ouderbulletin.
Daarnaast wens ik u een heel fijne meivakantie, rust lekker uit, maak er mooie weken van met
elkaar!  We zien elkaar terug op school op maandagochtend 9 mei!
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Sven van de Beek en Anna de Pierre zijn momenteel aan het wennen op de
Hobbit, zij worden bijna vier!
Jalou Hiddingh, Niels van der Zon, Floris Koen en Seth Mulder zijn
inmiddels gestart in de groepen 1 /2. Een fijne tijd bij ons op school

gewenst allemaal!

Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
vrijdag 22 april Koningsontbijt in alle groepen
vrijdag 22 april Koningsspelen groep 1 t/m 4
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Vrij i.v.m. meivakantie
maandag 09 mei Weer naar school
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maandag 23 mei Schoolreis groepen 1/2
donderdag 26 en vrijdag 27 mei Vrij i.v.m. Hemelvaartsweekend
maandag 6 juni Vrij i.v.m. Pinksteren
woensdag 8 juni Schoolreis groepen 3 en 4
vrijdag 10 en maandag 13 juni Schoolfotograaf op de Hobbit, info volgt
maandag 20 juni Schoolreis groepen 5 t/m 8
woensdag 22 juni Sponsorloop Hobbit en Kompas
donderdag 23 en vrijdag 24 juni Kinderen vrij  i.v.m. studiedagen team

Vanuit het team
Werken in het onderwijs…… het is nooit saai en iedere dag is anders. Nu we de meeste corona
maatregelen los hebben mogen laten en we steeds meer gewend raken aan dat het weer
“gewoon” is, is dat wel heel fijn! Ondanks dat we nog steeds alert zijn met elkaar, voelt het
heel goed dat alle klassen gewoon weer dagelijks grotendeels gevuld zijn!
Zelf kijk ik terug op een -persoonlijk- wat mindere periode. Na mijn ziekenhuisopname dacht ik
vlot terug te keren, en dat viel tegen. In de afgelopen periode heb ik 50 % gewerkt en ben
gelukkig door de collega’s enorm gesteund om me daar ook echt aan te houden. Ze hebben mij
werk uit handen genomen en laten zien en voelen dat we het op de Hobbit echt samen doen!
Dat was een geweldig pluspunt in een verder minder leuke tijd, waar ik ze ook hier heel
hartelijk voor wil bedanken!! Na de vakantie zal ik mijn werkzaamheden weer steeds meer en
langer oppakken.
Eind maart hadden wij een studiedag waar schoolontwikkeling en focus op het nieuwe
gebouw centraal stond. Een mooie, op onderwijsinhoud gerichte dag; een deel daarvan konden
we in het zonnetje buiten uitvoeren! We kijken daar heel tevreden op terug.
Ons team is in deze periode uitgebreid met twee juffen die hun eindstage bij ons doen, Yvonne
Hartman in groep 7 en Marit Zinnemers in groep 4. Twee hele fijne leerkrachten, die al
helemaal vertrouwd voelen in ons team, en die we een hele fijne afronding straks van hun
LIO-stage toewensen!

Zingen voor Oekraïne
Overal ter wereld maakt men zich zorgen over de oorlog in
Oekraïne. De kinderen van de Hobbit en het Kompas hebben
woensdag 16 maart jongstleden om 12 uur, samen met veel

leerlingen op
andere scholen,
gezongen voor
Oekraïne, om
steun te
betuigen.  Op
beide locaties
werd er prachtig
gezongen, wat
fantastisch! We hopen dat ons mooie gezang voor
veel bijdragen heeft gezorgd op giro 555!
Ook in Leusden zullen Oekraïense kinderen t.z.t.

worden opgevangen. Eerdere berichten wezen op opvang/ onderwijs op Lingewijk, inmiddels
lijkt dat toch anders te worden en zal dit niet in ons gebouw zijn. Wordt vervolgd…..
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Terugblik op het Lentefeest
Alweer een week geleden ook vierden we het Lentefeest op de Hobbit. In alle
groepen was er eindelijk weer de mogelijkheid van zelf meegebrachte hapjes met
elkaar te genieten tijdens de Paaslunch! Het was een heerlijke dag, waarbij er werd
geknutseld, gevierd, gespeeld……fijn om op deze manier weer met elkaar bijzondere
momenten te ervaren!

Koningsspelen

Traditiegetrouw worden de dag vóór de meivakantie
de Koningsspelen gehouden. Onze onderbouw
vierde dat inderdaad vandaag op Groenhouten! Voor
de bovenbouw was dit sportieve evenement
afgelopen dinsdag al bij de Roda-velden. Vandaag
hebben alle groepen genoten van het zogeheten
Koningsontbijt. Dank aan sportXperience voor de

organisatie voor de onderbouw, en aan de buurtsportcoaches voor de bovenbouwspelen! Het
is ieder jaar weer genieten, alle kinderen zo actief bezig te zien!

Centrale eindtoets groep 8
Voor groep 8 was dit sowieso een drukke, en ook wat
spannende week. Afgelopen woensdag en donderdag
stond de Centrale Eindtoets gepland. De
schooladviezen voortgezet onderwijs zijn in februari al
met alle ouders en kinderen gedeeld. De eindtoets is
daarmee al jaren niet meer het instrument om tot dat
advies te komen, maar wordt afgenomen ter
bevestiging en afronding van acht schooljaren.
Desondanks zijn het toch altijd wat spannende dagen
en daarom was iedereen ook blij en opgelucht toen de
toets erop zat! Onze kanjers in groep 8 hebben enorm hun best gedaan, trots op jullie!

We kunnen weer op schoolreis!
Hoe heerlijk is het ook dat we weer op schoolreis kunnen! Alle groepen
gaan dit schooljaar op schoolreis, via parro wordt u verder ingelicht over
data, bestemming etcetera. Dank aan de OR die het voor de huidige groep 8
nog één keer mede mogelijk maakt, ook mee te gaan op schoolreis. Gingen
we op de Hobbit voorheen twee-jaarlijks op schoolreis, vanaf nu zullen we
steeds jaarlijks op schoolreis gaan!

De schoolfotograaf komt binnenkort!
In onze schooljaarplanning staat de schoolfotograaf gepland op 12 en 13 mei.
Echter…..deze data zijn aangepast! Het wordt vier weken later: de
schoolfotograaf komt vrijdag 10 juni op Groenhouten en maandag 13 juni op
Lingewijk. Wat dat betekent voor broertje- en zusjefoto’s met twee locaties, zal
ik na de vakantie tijdig laten weten!
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Blij met mij! start in april
Deze training bestaat sinds 2007 en is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én
hun ouders. Blij met mij! vertrekt vanuit de talenten van kinderen en wil zo kracht stimuleren
van binnenuit. Met de training Blij met mij! zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te
zitten. Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten
(h)erkennen, waardoor ze zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen. Meer info of via José van
Esch , T: 06 37455703 of E: giraffe.speltherapie.coaching@gmail.com

Jarigen op de Hobbit in deze periode

APRIL
01 Mick van Dijck groep 5
01 Bas van der Meer groep 1-2A
05 Roan Fleer groep 3
05 Marjam Tarafdaar groep 6
06 Swen van de Kletersteeg groep 7
07 Sanne Esko groep 8
10 Ronan van Buuren groep 7
12 Tristan Mucha groep 1-2B
12 Tristan Versteeg groep 8
13 Djalila Hodzic groep 3
14 Beau de Jong groep 7
15 Kim Hesp groep 6
16 Jens de Haas groep 8
19 Caroline Kersch groep 6
19 Aiden Oflaz groep 1-2A
20 Romée Telnekes groep 1-2A
22 Jelle Heetebrij groep 7
23 Sem Telnekes groep 7
24 Josse Toes groep 1-2A
28 Joris van Dijck groep 3

MEI
01 Noé Bijl groep 1-2B
06 Stan Bleeker groep 1-2A
08 Zayd Hersi groep 3
09 Jyn van de Belt groep 1-2B
09 Yuvi Ramlal groep 1-2A

16 Nour Bouzhar groep 5
16 Maud Schermer Voest groep 5
19 Colin Janssen groep 1-2B
20 Elize Fluit groep 1-2A
22 Timo den Haak groep 5
29 Amar Skopic groep 5
30 Emma Klomp groep 6
31 Roëlle van Goor groep 1-2B

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 3 juni ‘22
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https://blijmetmij.nu/

