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Voorwoord
De eerste maanden in ons nieuwe gebouw IKC Groenhouten zitten erop. Het is een hele klus

geweest om er te komen, maar nu we er
eenmaal in zitten zien we heel goed terug
waar we de afgelopen jaren van aan het
dromen zijn geweest.
Het gebouw voelt als een heerlijk zittende
jas. De ruimtes waar we voor gekozen
hebben werken zoals we het bedacht
hebben. Er is qua akoestiek en zichtlijnen
van tevoren goed nagedacht. Hiermee is

het voor kinderen makkelijker om goed samen te kunnen werken op verschillende plekken,
daardoor zitten kinderen niet meer de hele tijd in hetzelfde lokaal op dezelfde plek. De
collega’s werken daarnaast intensiever met elkaar samen, waardoor we allemaal betrokken zijn
bij het onderwijs voor alle kinderen van de bouw. De afgelopen weken was er écht wel wat
meer drukte hoorbaar, maar dat komt ook door de gezellige tijd van dit jaar: eerst Sint, dan
Kerst……. Onderling maken we hier goede afspraken over!
Aan de andere kant zijn er kleine kinderziektes in het nieuwe gebouw; zo is bijv. de temperatuur
nog niet helemaal op orde( soms te warm en soms te koud) en is het nog wat zoeken naar
voldoende kapstok ruimte. Daar wordt in januari verder actie op ondernomen!
In ieder geval is het een goed gebouw waarin we de komende jaren (40?!) goed onderwijs
kunnen gaan geven!
We zijn enorm blij dat we dit jaar ‘gewoon’ weer de jaarfeesten Sinterklaas en Kerst hebben
kunnen vieren. Het laatste ook weer met ouders in de school, heel fijn! In dit ouderbulletin leest
u een korte terugblik op beide feesten.
En vandaag starten dan onze 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: 2023!
Elsa Mast
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Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Eli Luana, Zoë Schouten, Hidde de Bruin, Jackie Ostos en Elin Zuidervaart zijn de afgelopen
maanden gestart in onze groepen 1 /2. Allemaal veel plezier bij ons op
school! Na de vakantie komen Tavgar Maref en Hayam Araffi van de
taalschool naar de Hobbit. Evenals Hyv Alhashemy, zij start in groep 3!
Welkom ook aan jullie!
Binnenkort komen er veel kinderen in groep 1 /2 bij! Amirah Chaara, Gijs
Beekhuis, Anass Soussi, Gijs van Hooff, Teun van Hooff, Sarah Pohl en
Bobbie Kappenberg komen binnenkort wennen en worden in januari of
februari 4 jaar. Veel plezier alvast, voor jullie allemaal!

Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
24 dec.’22 t/m 8 jan. ’23 kerstvakantie
maandag 9  januari weer naar school
maandag 16 januari e.v. middentoetsen CITO groep 3 t/m 8
dinsdag 17 januari ouderavond ouders groep 6
woensdag 8 februari studiedag/ alle leerlingen vrij
donderdag 16 februari (?) adviesgesprekken VO groep 8
maandag 20 februari rapporten mee
maandag 20 februari e.v. rapportgesprekken
27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie

Mededelingen vanuit het team
U hebt het in parro ook al kunnen lezen, maar ook hier natuurlijk nog de
blijde aankondiging van de geboorte van Liene (25 november 2022): de
prachtige dochter van juf Bo en haar man Niels. Een koningsgezin met
een zoon én een dochter; Joa van 2 is de trotse grote broer!
We hebben de afgelopen tijd helaas veel met ziekte en ongemak te
maken gehad in ons team. Juf Bianca, juf Nicole en juf Marsha waren/zijn
langere tijd uit de running (geweest). Inmiddels is juf Bianca volledig
hersteld verklaard en zal zij na de vakantie vier dagen in groep 7 zijn. Juf

Marsha keert na de vakantie voorzichtig terug voor in eerste instantie één dag in de week, de
overige vier dagen is juf Marit in de groep. Juf Nicole zal nog wat langer niet als leerkracht op
school zijn, wel is zij er soms enkele uren. Juf Anneke en juf Sylvia blijven daarom betrokken bij
groep 1 /2A naast juf Melanie. Het is fijn te merken hoe intern in het team vervanging van
elkaar wordt opgelost. De betrokkenheid bij niet alleen de eigen groep maar ook andere
groepen, is enorm aanwezig. Het is steeds weer fijn te merken hoe we het op de Hobbit samen
klaren!
Een aantal collega’s volgt een opleiding of cursus dit schooljaar. Juf Marinke wordt momenteel
opgeleid tot coach Kagan Coöperatief Leren. Zo halen we de expertise van buitenaf naar
binnen, een mooie ontwikkeling! Juf Maartje volgt een cursus die de kennis over dyslexie
vergroot, ook iets waar we met elkaar weer van kunnen leren. Later in het jaar zullen ook nog
anderen zich scholen, daarover dán meer!
Nu we verhuisd zijn, geland zijn in het nieuwe gebouw en er onze plek hebben gevonden,
ontstaat er ook weer meer ruimte voor schoolontwikkeling. Op de aanstaande studiedag van 8
februari gaan we ons daar weer verder in bekwamen!
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Terugblik: Sinterklaas

Sint en zijn Pieten kwamen dit jaar met de koets naar de Hobbit
en het Kompas. Dat had nog wat voeten in aarde, want de route
naar ons nieuwe gebouw was nog onbekend! De navigatie Piet
navigeerde daarom eerst de koets over de bouwweg, maar door
het hele mooie zingen van alle kinderen en daarmee goed de weg
te wijzen kwamen ze dan toch op ons plein terecht en hadden we
een heel gezellige dag met dit hoge bezoek!

Kerstviering
En net als ieder jaar ging een dag later de Sinterklaas-gezelligheid al over in de volgende: de
school werd in Kerstsfeer gebracht en bijna drie weken lang hebben we daarvan
kunnen genieten. Met gisteravond tot besluit een gezellige kerstviering in de groepen
op de Hobbit, en in de hal van ons IKC. ‘s Avonds speelde groep 7 de sterren van de
hemel in de kerstmusical voor hun families en de leerkrachten, wat hebben we
genoten van onze toppers uit de op één na hoogste groep. Prachtig gezongen werd
er en geweldig geacteerd! Zo fijn dat we na jaren weer een ouderwetse kerstviering
hadden zoals we dat op de Hobbit gewend waren!

Tevredenheidsonderzoek B & T
In de afgelopen weken hebben leerlingen, ouders en teamleden van De Hobbit de gelegenheid
gehad om een tevredenheidsonderzoek in te vullen van B & T.
Naar aanleiding van dit onderzoek organiseren wij eind januari een zogenoemde
stakeholderanalyse. Tijdens zo’n bijeenkomst bekijken en bespreken (een afvaardiging van)
schoolleiding, medewerkers en ouders de schoolresultaten, dit onder leiding van Marianne
Kuiper, lid van het stafbureau van Voila. Na gezamenlijke duiding van de resultaten
inventariseren de betrokkenen de inzichten om vervolgens tot gerichte actiepunten te komen.
Het zou mooi zijn als we uit elke bovengenoemde groep een vertegenwoordiger aanwezig
hebben. Zo gauw de datum duidelijk is, zal ik deze met u communiceren. Na bekendmaking van
de datum ontvang ik dan graag bericht wie er aan deze analyse mee zou willen doen. Ik houd u
op de hoogte!

Het team van de Hobbit wenst jullie allemaal heel fijne feestdagen en een mooi,
warm en gezond 2023 toe!

de Hobbit: 49 jaar jong 3 23-12-2022



Jarigen op de Hobbit in deze periode  (in november was er geen ouderbulletin…..)

NOVEMBER
2 Sofie van der Meer groep 7
2 Tim van der Meer groep 6
9 Maddox Boon groep 5
10 Niels Heetebrij groep 5
11 Joaquim Ridderbos groep 4
12 Liam Fleer groep 8
14 Storm Hellsloten groep 7
17 Melody Felies groep 7
19 Noëlle Woltinge groep 1-2B
20 Freselam Berhe Gebremeskel groep 7
22 Layana Rharssisse groep 1-2B
26 Benjamin Oflaz groep 4
29 Elvedin Hodzic groep 5

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

JANUARI
02 Liv Bijl groep 4
08 Lars Brouwer groep 7
08 Joren Heemink groep 8
14 Mats den Hartog groep 1-2B
15 Kyara Boersen groep 5
16 Isa Noomen groep 8
17 Floris Koen groep 1-2 B

19 Maud van der Velde groep 1-2A
20 Timo Fleer groep 6
21 Lynn Veldman groep 7
24 Quinten ter Burg groep 6
27 Leanne Knubben groep 8
27 Feline van Westrenen groep 1-2B
29 Sophie Ebben groep 6
31 Sofia Waterink groep 6
31 Zoë Wijntjes groep 8

FEBRUARI
03 Brian van Ginneken groep 8
05 Jort van den Hoven groep 3
06 Sem van Westrenen groep 6
18 Fayenne Polhout groep 1-2B
26 Matz Veldhuijzen groep 3

Het volgende ouderbulletin verschijnt op 24 februari ‘23
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