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Het Hobbitsteentje
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Activiteitenoverzicht
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Woensdag 11
november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18
november
Maandag 23
november
Dinsdag 1 december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Woensdag 16
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.

Studiedag: kinderen zijn vrij
Tien-minutengesprekken
Tien-minutengesprekken
Tien-minutengesprekken
Advies voortgezet onderwijs naar groep 8
Sinterklaasviering
Kerstboomviering
Kerkviering
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

Vieringen
De persconferentie van afgelopen dinsdag betekende een verdere aanscherping van de
maatregelen. Goed om te horen, dat de insteek blijft om de basisscholen open te houden.
Het is fijn om te merken, dat iedereen zich in en rondom de school goed aan de
maatregelen houdt. Ook tijdens de vieringen in de maand december zijn we ons extra
bewust van de maatregelen.

Aangaande de Sinterklaasviering: Sinterklaas zal al in de school zijn, als de kinderen op
school zijn. Daarna zal hij, als vanouds de groepen langs gaan om alle kinderen te
begroeten. Het schijnt, dat Piet van tevoren nog wel komt controleren hoe ‘corona-proof’
de school is……sssst
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Maandag 30 november mogen alle kinderen, groot en klein hun schoen zetten. Deze dag
neemt uw kind dus een schoen mee naar school.
De podiumpietjes worden dit jaar klassenpietjes. Traditiegetrouw zijn dit kinderen uit groep
8, die, als pietje verkleed een korte voorstelling geven in de middenruimte aan het begin van
de schooldag. Dit zijn dan drie momenten in de dagen vóór de Sinterklaasviering. De
klassenpietjes gaan dit jaar op maandag 30 november en woensdag 2 december in de
ochtend naar de Merijnstee, de Pepijnstee en de Thorinstee. Op dinsdag 1 en donderdag 3
december komen ze in de Baldostee en in de Bomberstee.
Op vrijdag 5 december zorgt de school voor een hapje/drinken tijdens het 10-uurtje. Alle
kinderen zijn om 11.45 uur uit en in de middag vrij van school.
Aangaande de vieringen rond Kerstmis: op maandag 7 december is de kerstboomviering.
Deze vindt plaats in de middenruimte en is verdeeld in twee bijeenkomsten, gelijk de
jaaropening aan het begin van het schooljaar. Deze dag gaan de kerstbomen dan naar de
groepen.
De kerkviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. Binnen de school zorgen we voor een
alternatief waarbij we stilstaan bij de kerstgedachte. Het kerstdiner gaat door. Kinderen
kunnen echter niet gaan koken bij ouders thuis. Hoe een en ander er precies uit zal gaan
zien, hoort u tijdig.
We kijken in ieder geval uit naar een knusse tijd binnen de school met gezellige vieringen!
Digitaal leerplatform
De Hobbitstee gaat gebruik maken van een digitaal leerplatform: COOL (Cloudwise Online
Onderwijs Leerplatform). Dit betreft één omgeving waar kinderen hun werk (presentaties
van kringen, ed.) kunnen vinden en makkelijk naar de applicaties van de software van de
desbetreffende methodes kunnen klikken. Kinderen krijgen hun eigen account, waarmee ze
kunnen inloggen met hun eigen wachtwoord (of plaatje voor de jongere kinderen). De
leerkracht kan via zijn dashboard volgen waar uw kind op dat moment mee aan het werk is.
Onderwijsinhoudelijk betekent dit geen verandering. Wel wordt het werken op de
chromebooks veel gebruiksvriendelijker: eenvoudige inlog voor ieder kind; geen zwarte
schermen/vergrote muizen meer (vraag er maar eens naar, mocht dit u onbekend in de
oren klinken;-)) en de leerkracht kan eenvoudig meekijken waar het kind op dat moment
aan werkt en zo nodig bijsturen.
Op dit moment wordt achter de schermen door Cloudwise en de ICT-afdeling van
Alberdingk Thijm Scholen hard gewerkt aan een spoedige realisatie hiervan.
Wat al gerealiseerd is, is de aanmaak van de mailadressen voor de 10-mimuten gesprekken
(zie uitleg hieronder). Spoedig komt de omgeving ook beschikbaar op de chromebooks van
school.
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Oudergesprekken in november
De reguliere oudergesprekken in november zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor zijn
nieuwe mailadressen aangemaakt binnen de beveiligde omgeving van Cloudwise (de
eerdere mailadressen met hobbitstee.nl zijn vernietigd). Hieronder leest u hoe het mailadres
geactiveerd wordt.

Hieronder volgt een stappenplannetje:
1. U gaat naar cool.cloudwise.nl
2. U krijgt dan 3 tegels te zien en u kiest de tegel ‘leerlingen’
3. Vervolgens logt u in met het e-mailadres van uw kind van de Hobbitstee:
voornaam.achternaam@hobbitstee.nl en het voorlopige wachtwoord
Welkom2020
4. Daarna wordt gevraagd om een eigen wachtwoord aan te maken. Overleg met uw
kind vanaf groep 5 over dit wachtwoord. Dan kunnen ze hiermee op school ook
inloggen in deze Cloudwise-omgeving. De jongere kinderen gaan op school
inloggen met een plaatje.
5. Dan ziet u verschillende tegels van de oefensoftware. Voor de 10minutengesprekken drukt u op het tekentje van MEET.
Stappenplan opstarten MEET:
1. Je drukt op het ‘+’ bij de tekst: Vergadering starten of deelname aan een
vergadering.
2. De computer vraagt dan om een vergaderingscode. Dit is de naam van uw kind en
het leerjaar. Dus bijvoorbeeld uw zoon Pim zit in leerjaar 5, dan is de vergadercode
Pim5. Na het invoeren klikt u op doorgaan.
3. Vervolgens wordt gevraagd of u toestemming geeft voor het gebruik van camera
en microfoon. Sta dit toe, anders bent u niet zichtbaar of hoorbaar.
4. Klik vervolgens op nu deelnemen. De leerkracht logt in met dezelfde
vergaderingscode en zo komen we dan op de afgesproken tijd bij elkaar in de
MEET.
5. Is het gesprek afgelopen dan drukt u op de rode knop om af te sluiten. Voor een
eventueel volgend gesprek voor een van uw andere kinderen, herhaalt u de
procedure en dan met de vergaderingscode van dat kind.
Het is handig, om vóór uw 10-minutengesprek(ken) even te controleren of u in de
desbetreffende omgeving komt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze aan Carolina
stellen.
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Nieuwe website
Alle scholen, die onderdeel zijn van Alberdingk Thijm Scholen, krijgen een nieuw
vormgegeven website. Deze site ziet er eigentijds uit en is bijvoorbeeld ook goed te lezen
op een smartphone.
Momenteel is het bouwen van de website klaar en is het aan de school om deze vullen met
de informatie, passend bij de Hobbitstee. De verwachting is, dat deze eind van dit
kalenderjaar ‘live’ gaat.
Nieuw meubilair
Maandagochtend krijgen de Thorinstee en de Frodostee, als eerste groepen van de school
nieuwe tafels en stoelen. Volgend kalenderjaar volgen de andere groepen. De kinderen
hebben vandaag geholpen om het oude meubilair alvast op de patiotuin te zetten!

Bedankje
Beste ouders,

Vorige week ontving ik deze prachtige bos bloemen namens de OC om me te feliciteren
met mijn benoeming tot dorpsdichter. Hartelijk dank daarvoor. Ik ga mijn best doen!
Met een vriendelijke groet, Anne Roozeboom-leerkracht Balinstee

Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend!
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