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Voorwoord
We zijn alweer 9 weken bezig na de zomervakantie; bijna een kwart van dit schooljaar hebben
we nog doorgebracht op onze twee tijdelijke locaties: Groenhouten en Lingewijk.
Gisteren hebben we ook weer een beetje weemoedig de laatste dag beleefd op deze beide
locaties. Een beetje weemoedig schrijf ik, maar daarnaast overheerst een ander gevoel…….!
We zijn verwachtingsvol, blij en natuurlijk ook een beetje gespannen! Een nieuw tijdperk breekt
aan! We kijken er reikhalzend naar uit.
Want na al die jaren dromen, wachten, voorbereiden en bouwen is het dan dinsdag 1
november eindelijk zover…..we gaan dan van start op onze werkelijk prachtige nieuwe plek: IKC
Groenhouten! Hoe we daar van start gaan leest u deels in deze nieuwsbrief, volgende week
versturen we nog een echte informatiebrief met alle aanvullende informatie. Eerst gaat
iedereen genieten van de herfstvakantie. In het gebouw wordt ondertussen hard doorgewerkt
om er na de vakantie de kinderen goed te kunnen ontvangen.
Fijne vakantie allemaal!
Elsa Mast

Nieuwe leerlingen op de Hobbit
Fedde den Hartog, Malikah Hersi, Sam van Laar, Fenna Koster en Ella
Sabir zijn na de zomer gestart in de groepen 1 /2. Jaylynn Juana is gestart
in groep 3, Angel Juana in groep 4, Youssef Azaani in groep 5 en Joren
Heemink in groep 8. Na de herfstvakantie starten Hidde de Bruin, Jackie
Ostos, Zoë Schouten en Eli Juana in de groepen 1 /2. Allen veel plezier
op de Hobbit!
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Agenda (om alvast vooruit te plannen!)
21 t/m 31 oktober Herfstvakantie
maandag 31 oktober Alle kinderen vrij, studiedag team
dinsdag 1 november Weer naar school: Start in ons nieuwe gebouw!
donderdag 3 november Intekenen via parro voor de oudergesprekken
woensdag  9 november Informatieavond groep 8
donderdag 10 november kennismaking ouders en buurtbewoners met ons nieuwe

gebouw tussen 17 en 19 uur
maandag 14 november e.v. Oudergesprekken
maandag 5 december Sinterklaas op de beide scholen/hele schooldag!
donderdag 22 december kerstviering Hobbit 17 tot 18 uur/kerstmusical groep 7

19-20 uur
vrijdag 23 december start om 12 uur de Kerstvakantie
ma 26/12 t/m vr 06/01/23 kerstvakantie

Mededelingen vanuit het team
Juf Bo gaat met ingang van deze herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij wordt twee
dagen vervangen door haar duo-partner Yvonne Baaijens en één dag door onze groep 3
collega Marit Zinnemers. Fijn verlof, Bo!
In groep 3 en groep 7 is door ‘botte pech’ al langere tijd inval nodig voor juf Marsha en juf
Bianca. Marsha wordt grotendeels vervangen door haar duo-partner Marit, Bianca door haar
duo-partner Nicole en ook is Vera Elzenga er veel geweest. Door een ongelukkige val brak
Bianca haar onderarm, daar is zij gister aan geopereerd. Beterschap Marsha en Bianca, hopelijk
zijn jullie gauw weer volledig aan boord.
Behalve teamscholing, hebben ook meerdere collega’s dit jaar een individuele studie opgepakt.
Geweldig om te ervaren hoe team Hobbit zich blijvend professionaliseert en zowel geamenlijk
als zelg de kwaliteit van ons onderwijs steeds meer vergroot.
Daarnaast is hier een compliment aan alle collega’s op z’n plaats: ieder is zo flexibel geweest
ten aanzien van invallen voor elkaar, heel hard voorbereiden van en meewerken aan de
verhuizing. Na een periode echt pittig doorwerken, hopen we straks enigszins tot rust te komen
op onze nieuwe plek. We kijken er naar uit om na anderhalf jaar ‘gescheiden’ te zijn geweest,
nu weer gezamenlijk met elkaar op te trekken in ons nieuwe gebouw!

In memoriam: onze oud-directeur Frouk Geutjes

Frouk Geutjes, oud-directeur van de Hobbit, is op 26 september 2022 na
een kort ziekbed is overleden.
Frouk was al een aantal jaren met pensioen maar kwam in 'de oude
Hobbit' nog regelmatig op bezoek. Enkele leerlingen uit groep 8 hebben
haar nog meegemaakt op school. U misschien ook, helemaal als u ook
oudere kinderen op de Hobbit hebt gehad.
Frouk droeg de Hobbit een warm hart toe en haar ideeën leven voort bij
ons op school. Ze zal door velen enorm gemist worden. Wij vinden het
allen erg spijtig dat Frouk het nieuwe gebouw niet meer van binnen heeft

kunnen zien. Zij had dat vast heel mooi gevonden!
Op 5 oktober j.l. heeft een deel van ons team de uitvaartplechtigheid bijgewoond. Wij wensen
haar naasten en ieder die haar gekend heeft alle sterkte toe met dit grote verlies.
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Sportcommissie
Sinds afgelopen september vormen twee ouders samen met juf Jeanny de sportcommissie
voor de Hobbit. Heel fijn, want de coördinatie van sportactiviteiten en de communicatie erover
vergt veel tijd en inspanning. Superfijn Jeroen Visser (vader van Seb, groep 8 en Mees, groep 5)
en Mariëlle van Zandbrink, dat jullie hierin gesprongen zijn! We zijn daar blij mee!

Boekenmarkt

Meerdere kinderen hebben enkele boeken uitgekozen uit de
boeken die we niet meer meenemen naar het nieuwe gebouw.
We zijn blij met enkele gulle giften daarvoor, die we zeker zullen
besteden aan nieuwe boeken, deze komen daar in onze
prachtige nieuwe bibliotheek!

Informatiemomenten in de groepen 1 /2 en 3 t/m 7
In september verzorgden de leerkrachten van groep 1 /2 hun informatiemoment. Vorige week
deden de leerkrachten van groep 3 t/m 7 dat, en op woensdag 9 november staat dit moment
gepland voor groep 8. Heerlijk was het, dit weer op locatie te kunnen doen. In alle groepen
was er goede belangstelling 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 achteraf via de classroom gedeeld.

BELANGRIJK: Eerste mededelingen m.b.t. start in het nieuwe  gebouw
Gisteren heeft/ hebben uw kind(eren) om 12
uur vakantie gekregen zodat wij, de teams, die
middag en vandaag konden inpakken,
opruimen en klaarzetten voor de verhuizing
naar ons nieuwe IKC.
A.s. maandag komen de verhuiswagens naar
Groenhouten, en zal het oude
Kompasgebouw zoveel mogelijk leeggehaald
en verhuisd worden.
Dinsdag is dan de Lingewijk aan de beurt, ook
daar vandaan gaan de spullen van de
kinderen en nog goed bruikbare meubels mee naar het nieuwe gebouw.
De maandag na de vakantie gebruiken we om het gebouw al zo goed mogelijk in te richten
zodat uw kind(eren) dinsdag 1 november goed kunnen starten!
Nog niet alles is klaar, maar dat gaat volgende week wel gebeuren.
We zullen via een extra IKC nieuwsbrief in de herfstvakantie alles met u delen t.a.v. een goede
start en een goed vervolg in het nieuwe gebouw!
Nu zijn al wel een aantal zaken duidelijk en die delen wij hier alvast!

● Op dinsdag 1 november starten de kinderen en de leerkrachten! De kinderen worden
feestelijk onthaald ‘s ochtends. Daarom starten we de eerste dag allemaal op hetzelfde
tijdstip: 8.30 uur aan de achterzijde (parkzijde) van het gebouw. Dit is eenmalig, i.v.m.
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een feestelijke start. Daarna worden vanaf woensdag 2 november de tijden, als eerder
aangekondigd:
Kompas 8.20 uur tot 13.50 uur
Hobbit   8.35 uur tot 14.05 uur
Dit zal, verwachten wij, dit eerste schooljaar grotendeels of helemaal aan de orde zijn.
Daarover houden wij u op de hoogte. Ouders brengen hun kind naar het plein, de
leerkrachten vangen hen daar op.

● Omdat er weinig tot geen parkeerruimte is de eerste tijd, roepen wij ieder uit de wijk op
om lopend te komen! Alleen op de dagen dat de groepen gymmen nemen de kinderen
dan hun fiets mee.

● Groep 5 en 6 van de Hobbit gymmen die eerste dinsdag niet! Groep 7 /8 wel.

● Sav� ��� da��:
Natuurlijk bent u als ouders ook enorm nieuwsgierig naar het
gebouw, dat snappen we maar al te goed. Op donderdag 10
november, tussen 17 en 19 uur, bent u welkom om ons
nieuwe gebouw van binnen te bekijken! MR- en
OR/OC-ouders zullen daar aanwezig zijn, evenals sommige
medewerkers. Officiële uitnodiging volgt na de vakantie,
maar noteert u deze datum en dit tijdstip alvast!

● Omdat er op de bovenverdieping tapijt ligt, én omdat
we in eerste instantie nog heel veel viezigheid naar binnen
zullen lopen, trekken de kinderen de eerste tijd, in herfst en

winter sowieso, binnen hun schoenen uit en nemen zij sloffen mee naar school!
● Overige zaken, aanvullingen worden als gezegd in de vakantie met u gedeeld!

Nieuwe Leusdense Voetbalvereniging
Zoals u wellicht al via het artikel in de LeusderKrant gelezen hebt, is
er een nieuwe Leusdense voetbalvereniging die volledig voor en
door Leusdenaren gerund wordt. Zondag 30 oktober organiseert
V.V. Leusden een Open Dag, waar kinderen in een feestelijke sfeer
lekker kunnen voetballen met bekende voetballers als FC
Utrechtspeler Christopher Memengi en voormalig Nederlands
Elftalspeelster Carola van der Laan.
Voor ouders/verzorgers is er tevens een presentatie over het
programma van V.V. Leusden, dat uniek in de regio is en een
speciale bijdrage in de vorming van een kind kan leveren. Meer info
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Jarigen op de Hobbit in deze periode

SEPTEMBER
09 David Dolman groep 1-2B
10 Nora Hiddingh groep 6
12 Adam Hollander groep 7
12 Seb Visser groep 8
15 Loes Uil groep 4
17 Amid Sherzad groep 3
18 Smbul Maref groep 5
21 Fabian Ridderbos groep 7
22 Kamilah Hersi groep 6
30 Twyla Post groep 5

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

NOVEMBER
02 Sofie van der Meer groep 7
02 Tim van der Meer groep 6
09 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 gr7
22 Layana Rharssisse gr 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

Het volgende ouderbulletin verschijnt rond 20 december ‘22
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