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2021 
Activiteitenoverzicht 

Week    
8 22 febr. t/m 26 febr.  Voorjaarsvakantie 
9 Maandag 1 maart Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 
10 Vrijdag 12 maart Vergadering leerlingenraad 
11 Woensdag 17 maart Open dag 
12 Vrijdag 26 maart Vergadering leerlingenraad 
13 Donderdag 1 april Paasviering 
 Vrijdag 2 april Goede vrijdag 
14 Maandag 4 april Tweede paasdag 
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) 

 
Weer open 
Wat was het fijn om weer open te gaan op 8 februari en het onderwijs voor alle Hobbits te 
kunnen opstarten. Sneeuw en ijzel: niets kon ons tegenhouden om te openen;-). 
Inmiddels zijn er twee weken voorbij, waarin we weer helemaal aan elkaar gewend zijn en 
genieten van het samenzijn. Even wennen was het ook wel weer: in een Meet is het toch 
allemaal net even anders… 
 
Inmiddels zijn de rapporten mee naar huis, waarin te lezen is hoe het eerste halfjaar van dit 
schooljaar is gegaan. De resultaten zijn van de toetsen die bij de verschillende methodes 
horen. Alleen het AVI-niveau is een landelijk genormeerde toets. De kleuterbouw heeft een 
verslag vanuit Onderbouwd (een methode specifiek voor kleuters) meegekregen. 
 
Na de voorjaarsvakantie starten we met de afname van de M(idden)-toetsen van het Cito 
leerlingvolgsysteem voor de groepen 2 t/m 7. Deze afname is gewoonlijk altijd medio 
januari/begin februari, maar vanwege de sluiting van de basisscholen is deze verschoven 
naar begin maart.  
 
Onze groep 8 leerlingen hebben in november hun laatste toets van het leerlingvolgsysteem 
op de basisschool gemaakt. Begin december hebben zij hun advies gekregen voor het 
voortgezet onderwijs en inmiddels heeft iedereen de keuze voor een middelbare school 
gemaakt. In april maken zij nog de centrale eindtoets. 
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Virtuele Open dag op 17 maart 
Woensdag 17 maart is de open dag van alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen. En 
ook deze ochtend wordt anders vormgegeven dan voorgaande jaren, vanwege de huidige 
maatregelen. Er komt een mogelijkheid tot online kennis maken met de scholen. 
 
Via de websites van alle scholen heeft men toegang tot deze virtuele open dag. De ochtend 
start met een introductie (livestream) vanuit ons bestuur. In ongeveer een half uurtje wordt 
een algemeen beeld geschetst van het huidige basisonderwijs en het aanbod van Alberdingk 
Thijm Scholen in het bijzonder. 
 
Daarna is er de mogelijkheid om door te klikken naar de school van jouw keuze en zo in 
gesprek te gaan met directie en mogelijk een ouder en/of een leerling van de school. 
Spannend en leuk om op deze manier onze school te laten ‘zien’!  
 
Uiteraard is het van belang om deze open dag van tevoren bekendheid te geven. Vanuit 
Alberdingk Thijm Scholen worden er advertenties geplaatst in diverse kranten, zo ook in de 
Rotonde van Eemnes. 
 
Wat betreft de Hobbitstee: er is een openbare Facebookpagina aangemaakt. Op deze 
pagina wordt algemene informatie gedeeld. Er wordt hier geen herkenbaar beeldmateriaal 
van kinderen geplaatst en ook geen specifieke groepsinformatie. Hiervoor blijft Parro 
bedoeld. Deze Facebookpagina is te vinden door naar de website (www.hobbitstee.nl ) te 
gaan en naar onderen te scrollen: de social wall. Door daar te klikken komt u op de 
Facebookpagina: fijn, als deze gedeeld gaat worden. Hier komt binnenkort verdere 
informatie over de open dag. Na de voorjaarsvakantie wordt de website tevens aangevuld 
met een virtuele tour van 360 graden foto’s.  
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Carnavalsviering 
Hoewel anders dan anders, was het een heel gezellige ochtend in de groepen. De kinderen 
waren, zoals elk jaar weer prachtig verkleed! Dank aan de oudercommissie voor de 
versieringen op het plein en het tussendoortje om 10.00 uur. 
 

 
 
 
Tot slot..   

   Deze slee is blijven staan…..    
 

 
Het team van de Hobbitstee wenst jullie een fijne en zonnige voorjaarsvakantie! 


