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2021 
Activiteitenoverzicht 

Week    
16 Dinsdag 20 april 

Woensdag 21 april 
Centrale Eindtoets groep 8 

 Vrijdag 23 april Koningsspelen 
17+18 26 april t/m 7 mei Meivakantie 
19 Maandag 10 mei Eerste schooldag na de meivakantie 

Schoolfotograaf 
 Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 
 Vrijdag 14 mei Dag na Hemelvaart (vrije dag) 
20 Woensdag 19 mei 

Donderdag 20 mei 
Vrijdag 21 mei 

Kamp groep 7/8 

21 Maandag 24 mei Tweede pinksterdag 
 Vrijdag 28 mei Vergadering leerlingenraad 
25 Maandag 21 juni Studiedag: alle kinderen zijn vrij 
 Donderdag 24 juni Verslag mee naar huis 
26 Deze week Eindgesprekken  
27 Deze week Eindgesprekken 

Musical groep 8 
Afscheid groep 8 

 Vrijdag 9 juli Start zomervakantie om 11.45 uur voor alle groepen 
 
 
Centrale eindtoets groep 8 
Komende dinsdag begint groep 8 aan de centrale eindtoets van Cito. Deze toets is de 
afsluiting van het toets-leerlingvolgsysteem en neemt twee ochtenden in beslag. De 
verwachting is dat de resultaten van deze toets overeenkomen met de reeds eerder 
gegeven adviezen vanuit school voor het voortgezet onderwijs. Inmiddels hebben alle 
groep 8-ers zich aangemeld bij een middelbare school. Goed om te kunnen vermelden, dat 
iedereen geplaatst is op de school van zijn of haar keuze. 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 10 mei, direct na de meivakantie is de dag gereserveerd voor de 
schoolfotograaf. Vanwege de coronamaatregelen maakt de fotograaf geen foto’s na 
schooltijd van broertjes/zusjes samen, die niet op de Hobbitstee zitten. Er worden wel foto’s 
gemaakt van de broertjes/zusjes die nu samen op de Hobbitstee zijn. 
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Herdenking 4 mei 
De Dwalinstee heeft meegedaan aan de gedichtenwedstrijd voor de herdenking op 4 mei. 
Iedereen heeft een prachtig gedicht geschreven over de oorlog. Het gedicht van Puck 
Rietdijk is uitgekozen om de groep te vertegenwoordigen bij de gedichtenwedstrijd. Puck 
nam het op tegen de winnaars van de andere scholen van Eemnes. Helaas heeft zij deze 
niet gewonnen. De winnaar mag haar gedicht voorlezen tijdens de herdenking op 4 mei.  
 
 

4 mei is iedereen bij elkaar 
Stilte hier, stilte daar 
Stilte bij mij en bij jou 

Stilte in Nederland 
Voor de herdenking 

82 jaar geleden 
Wat ze met die bommen en pistolen deden 

Alle winkels werden gesloten 
Rode bieten in plaats van noten 
Dat herdenk ik, dat herdenk jij 

Daarom 4 mei 
Stilte voor die mensen die zijn begaan 
Ik ben dankbaar dat ik hier mag staan 

En alleen door die mensen 
Kunnen wij leven en wensen 

Joods was slecht, werd gezegd 
Hoe schandalig het is, hadden zij het mis 

Vrijheid is belangrijk 
Maar het houden is belangrijker 

We zijn er allemaal bij 
4 mei 

- Puck Rietdijk (11) 
 

 
 
Kamp groep 7/8 
De kampdagen voor de bovenbouw zijn op 19-20-21 mei. Zoals reeds naar de ouders en 
kinderen van deze groepen gecommuniceerd, vindt het kamp niet plaats op de kamplocatie. 
Op de kamplocatie wordt er met elkaar gekookt en geslapen en dat is vanwege de huidige 
coronamaatregelen niet mogelijk. Heel jammer natuurlijk, maar we hebben voor een mooi 
alternatief programma gezorgd. De bovenbouw gaat klimmen in het klimbos bij Almere; er 
wordt een sportdag georganiseerd op de voetbalvelden van Eemnes en een uitje naar het 
zwembad staat op het programma. Ook hier zijn we gebonden aan de dan geldende 
maatregelen. Maar dat we er een paar gezellige dagen van maken, dat staat vast! 
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Schoolplein 
De afgelopen periode is er de nodige overlast na schooltijd op het schoolplein. Dat is meer 
dan vervelend, want er wordt een hoop vernield (aan de bankjes; de vlaggenmast is 
gesloopt) en er wordt een boel troep achtergelaten. Ook wordt er gelopen op het dak van 
de school, wat mogelijk lekkage binnen de school zal geven na een flinke regenbui. 
 
Het schoolplein is, zodra de hekken op slot zijn niet toegankelijk. Het is geen openbare 
speelplaats. Vanuit school gaan we bekijken hoe we de overlast tegengaan, bijvoorbeeld 
door de plaatsing van camera’s. De gemeente Eemnes heeft een meldpunt voor overlast. 
Mocht u, bijvoorbeeld in het weekend of in de komende meivakantie zien dat er overlast is 
op het plein, dan vindt u op de volgende website de informatie hoe dat te melden:  
https://www.eemnes.nl/inwoners/Veiligheid/Openbare_Orde_en_Veiligheid/Overlast_door_jongeren   

 
Koningsspelen 
Vrijdag 23 april is het dan zover: Koningsspelen 2021. De kinderen mogen die dag verkleed 
komen in het oranje, rood, wit, blauw. 

 
 
In de ochtend is er een fantastisch spelletjes parcours uitgezet, waar de kinderen in hun 
eigen leerjaar langsgaan. 
De kinderen hoeven deze dag geen tien-uurtje mee, daar wordt voor gezorgd. We gaan er 
met elkaar een heel gezellige dag van maken! 
Voor de kleuter- en de onderbouw begint dan om 11.45 uur de meivakantie. Voor de 
midden- en de bovenbouw sluiten om 15.00 uur de schooldeuren. Op maandag 10 mei 
zien we jullie graag allemaal weer terug! 
 

 
 

 
Het team van de Hobbitstee wenst jullie een fijn weekend 

 


