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2021 
Activiteitenoverzicht 

Week    
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) 

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen week stond Julia Karssen uit de Balinstee in de krant:  

‘Julia heeft de online Voorleeswedstrijd gewonnen’  

 
 
 
Hier is haar verhaal: 
‘Het was woensdagochtend in de vakantie. Ik ging samen met mijn ouders, Cato, Diewertje 
en Julius even naar het Huis van Eemnes om een zogenaamd verrassingstasje op te halen 
voor iedereen die heeft meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Ik kreeg inderdaad een tasje 
met leuke dingen: een boekenlegger, een boek, een boekenbon, stripboeken en een 
oorkonde. Ik las deze oorkonde hardop voor en ne besefte me toen dat ik had gewonnen 
van de voorleeswedstrijd Gooi en Meren. Ik mocht achter een laptop gaan zitten, omdat de 
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jury me nog wilde feliciteren. Ik was superblij, maar ik kon het me eigenlijk nog niet 
voorstellen! Ik ben nu door naar de provinciale voorleeswedstrijd. Daar ga ik wel uit een 
ander boek voorlezen. Nu had ik voorgelezen uit het boek ‘Boze drieling’ van Paul van loon. 
Nu ga ik voorlezen uit ‘Ronja de roversdochter’ van Astrid Lindgren. Ik moet deze keer 29 
kinderen verslaan; deze keer waren dat er 11. Ik hoop dat ik win. En ik ga mijn best doen’. 
 

Julia 
 
Ook dit voorleesmoment van Julia wordt weer opgenomen in de klas en dan doorgestuurd 
naar de jury. Julia, wij wensen jou heel veel succes!  
 
Verkiezingen op De Hobbitstee 
17 maart zijn de landelijke verkiezingen. Op vrijdag 12 maart heeft groep 8 deelgenomen 
aan de Kinderverkiezingen. Deze schaduwverkiezingen, georganiseerd door ProDemos, 
geven een indruk van hoe de Nederlandse politiek er uit zou zien als kinderen uit groep 7 
en 8 het voor het zeggen hadden.  
De leerlingen hebben drie lessen gehad over deelnemende partijen en hun standpunten en 
hebben zelf debatten gevoerd over verschillende stellingen, zoals ‘alcoholreclame moet 
verboden worden’ en ‘mensen, die zich op het sportveld misdragen, moeten een zware straf 
krijgen’. Nadat ook de stemwijzer voor kinderen was ingevuld, waren de kinderen klaar om 
te stemmen. Bij aankomst in het stemlokaal ontvingen de leerlingen een stembiljet. Een 
stembureau, bestaande uit 2 leerlingen, zag toe op het eerlijke verloop van de verkiezingen. 
De uitslag van de Hobbitstee en die van alle andere deelnemende scholen zal op dinsdag 
16 maart, één dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, omstreeks 17.30 uur worden 
bekendgemaakt op www.kinderverkiezingen.nl. 
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Leerlingenraad 
De leerlingenraad is deze week weer bij elkaar geweest. De ideeënbus is geleegd: deze zat 
best vol!  Meer groen en natuur op en rond ons plein is een wens van veel kinderen. De 
leerlingenraad heeft dit ook tijdens hun bezoekjes aan de klassen begrepen: een 
insectenhotel op de patiotuin is een wens! Zo ook meer bloemen en dieren, zoals kippen. 
Het houden van dieren op school vinden de kinderen van de leerlingenraad niet handig: in 
de weekends en in de vakanties moet er toch ook gezorgd worden voor de dieren en dat is 
wel veel geregel;-). En als het geregel niet lukt, kan het gevolg dierenleed zijn en dat wil de 
raad absoluut niet op het geweten hebben! Komende week gaat de leerlingenraad de 
klassen weer langs: zij gaan informeren naar wat de kinderen een leuke bestemming lijkt 
voor een schoolreisje. Dit is mogelijk, zodra de maatregelen rond Corona dit weer toelaten.  

 
 
 
Dan heeft de leerlingenraad een vraag aan de ouders: zijn er ouders, die willen helpen met 
het bouwen van een insectenhotel voor in de patiotuin? Er is budget om materialen aan te 
schaffen. Als er ouders zijn die willen helpen, dan graag een berichtje naar Carolina sturen. 
Carolina geeft dat door aan de leerlingenraad. Binnen de leerlingenraad zijn Isa van 
Dijkhuizen en Tessa Timmermans (Balinstee) en Stijn Zandstra (Frodostee) de 
aanspreekpunten voor dit onderwerp.   
 
Virtuele Open dag op 17 maart 
Volgende week woensdag is de virtuele open dag. We zijn benieuwd hoe zo’n dag zal 
verlopen. Op de website is hier de nodige informatie te vinden. Als u klikt op de bijbehorende 
knop, kunt u daar ook een virtuele tour bekijken door de school. Leuk om een keer te 
bekijken! 
 
 

 
Het team van de Hobbitstee wenst jullie een fijn weekend! 


