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Maandag 7 december
Donderdag 17
december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari
Maandag 11 januari
Vrijdag 22 januari
Woensdag 27 januari
Vrijdag 12 februari
Donderdag 18
februari
Vrijdag 19 februari
22 febr. t/m 26 febr.

Kerstboomviering
Kerstdiner
Start kerstvakantie voor alle groepen om 11.45 uur
Eerste schooldag in het jaar 2021
Start afname van de toetsen van Cito-leerlingvolgsysteem
groepen 2 t/m 7
Vergadering leerlingenraad
Studiedag Alberdingk Thijm Scholen
Vergadering leerlingenraad
Verslag mee naar huis
Carnavalsviering
Om 11.45 uur begint de voorjaarsvakantie voor alle groepen
Voorjaarsvakantie

Decembervieringen
De laatste weken van een opmerkelijk jaar breken aan. Op school hebben we vandaag met
veel plezier het Sinterklaasfeest gevierd, waarbij we vooral hebben gekeken naar wat wèl
kon tijdens dit feest. Dank aan Sinterklaas en zijn Pieten voor het bezoek aan de school: we
hebben genoten! Sinterklaas gaat weer terug naar Spanje en de kerstbomen wachten al om
versierd te worden: dank aan de Welkoop voor deze fijne actie!
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Ook bij de komende kerstviering hebben we gekeken naar de mogelijkheden, die er wel zijn
om het vieren op onze school door te laten gaan. Maandag 7 december is de
kerstboomviering: met twee bouwen tegelijk zullen de kinderen in de middenruimte zijn.
Woensdag 16 december besteden we in de groep aandacht aan de kerstgedachte.
Traditiegetrouw drinken we dan ook een lekker kopje chocolademelk en eten we een
krentenbolletje.
Donderdag 17 december is het kerstdiner. Het is niet mogelijk om, zoals andere jaren thuis
met groepjes kinderen te koken. Maar we willen wel de traditie behouden van een keuze uit
lekkere en kleine gerechtjes. Hiervoor hebben we Jan Stalenhoef Catering te Eemnes
benaderd. Jan is oud-ouder van de Hobbitstee en weet heel goed hoe een kerstdiner op de
Hobbitstee er uit ziet: hij was direct enthousiast en zal voor de school dan ook allerlei
gerechtjes verzorgen. Donderdag aan het eind van de middag wordt alles op school, per
groep afgeleverd. Mooi!
Enkele praktische zaken voor deze periode op een rijtje:
•

De bibliotheek van de kleuter- en onderbouw is deze komende weken enkel nog
open voor inleveren. Wilt u eraan denken, als uw kind nog een boek thuis heeft?

•

De avond van het kerstdiner is het plein weer sfeervol verlicht door kaarsjes in glazen
potjes. Wij hebben dan ook glazen potjes nodig, graag schoon en zonder etiket.
Vanaf maandag staan bij de buitendeuren kratten waar ze ingeleverd kunnen
worden.

•

Kinderen nemen donderdag overdag een bordje, bestek, en een beker mee: in een
tasje, voorzien van hun naam
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•

Op de avond van het kerstdiner worden de kinderen om 17.30 uur in hun groep
verwacht: vanwege de maatregelen kunnen ouders niet mee de school in. Deze
zelfde maatregelen maken, dat er geen klassenouders dit jaar aanwezig zijn bij het
diner. We zijn met het voltallige team op school deze avond; dus in elke groep zijn
er twee teamleden aanwezig.

•

Om een en ander aan het eind van het kerstdiner op een zo veilig mogelijke manier
te laten verlopen, zijn de volgende tijden van belang:
-

18.50 uur: ophalen van kinderen uit de midden- en de bovenbouw: de kinderen
gebruiken dezelfde uitgang, namelijk die bij de voetbalkooi
18.55 uur: ophalen van kinderen uit de onderbouw
19.00 uur: ophalen van kinderen uit de kleuterbouw

Wilt u bij het ophalen letten op de 1.5m regel afstand tijdens het wachten op het
plein, en vlot naar huis gaan, zodra u ‘compleet’ bent? Dank!
•

Op vrijdagochtend 18 december gaan de kerstbomen weer de school uit. Mocht u
belangstelling hebben om een boom mee te nemen, wilt u dit dan komende week
doorgeven aan Ida? i.dejong@atscholen.nl

•

Vrijdagochtend 18 december sluiten we in de groepen het jaar 2020 af. Kinderen
mogen deze dag spelletjes van huis meenemen. Om 11.45 uur begint dan de
kerstvakantie voor alle groepen.

Afspraken rond de gymlessen
Omdat er soms wat onduidelijkheid is rond de regels voorafgaand aan de gymlessen, zijn
deze op een rijtje gezet. Dit betreft de gymlessen van de groepen 3 t/m 8.

•
•

•
•

Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Er wordt niet
gegymd op sokken of op blote voeten.
Er mag geen kleding en/of schoenen worden geleend van een ander kind. Een kind
dat gymspullen is vergeten, gaat wel gewoon mee naar de gymles, maar dan als
toeschouwer. Mocht dit met enige regelmaat voorkomen, dan nemen we contact
met u op.
Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden dragen. Oorbellen zo groot als
de oorlel (knopjes) zijn toegestaan. Als kinderen op dinsdag of donderdag sieraden
om hebben, laten ze deze achter in de klas of in de gymzaal. Dit is op eigen risico.
Kinderen met lang haar doen hun haar vast tijdens de gymles.

Het team van de Hobbitstee wenst u een gezellige pakjesavond en een fijn weekend!

