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Het Hobbitsteentje

2020
Activiteitenoverzicht
Week
46
47

Woensdag 11 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november

48
49
50
51

Maandag 23 november
Dinsdag 1 december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

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

Maatregelen rond Corona
Het aantal besmettingen in ons land loopt helaas nog steeds op. Ook in enkele gezinnen
van de Hobbitstee komen besmettingen voor. Dit maakt dat wij op school nog meer alert
zijn opdat de schoolomgeving een gezonde plek blijft. Het is van belang dat het team van
leerkrachten en onze leerlingen vrij blijven van het virus. Dat maakt, dat de school in haar
volle kracht kan blijven ‘draaien’.

Vanaf nu dragen de volwassenen die binnen de school komen, een mondkapje. U moet
bijvoorbeeld dan denken aan de overblijfmedewerkers, ambulant begeleiders,
onderhoudsmedewerkers en tijdens kennismakingsgesprekken. In de bijlage leest u een
gezondheidscheck. De antwoorden op deze vragen moeten met -nee- beantwoord
kunnen worden. In de bijlage ook de meest recente beslisboom van het RIVM.
Alle maatregelen rond de schoonmaak en hygiëne blijven van kracht. Vanaf de heropening
in mei is de schoonmaakploeg vanuit Alberdingk Thijm Scholen twee keer op een dag aan
het werk op school. En het veelvuldig handen wassen wordt vanaf volgende week veel
leuker met onderstaande zuil;-)
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De reguliere oudergesprekken in november zullen digitaal plaatsvinden. Goed om hier te
delen, dat wij, als team dit een heel spijtige noodzaak vinden: het is veel fijner om deze
gesprekken live op school te kunnen voeren! Maandagmiddag (rond 16.00 uur) wordt de
Parro opengezet voor de inplanning van de gesprekken. Er volgt dan spoedig een berichtje
met de uitnodiging voor de digitale ontmoeting.
Deze periode maakt ook dat er een soort van sociale ‘antenne’ ontbreekt door het
wegvallen van die waardevolle informele contacten. Iedereen mist ze! Door middel van
Parro denken we jullie een goed beeld te geven, van wat er in een schoolweek zoal gebeurt.
Mochten jullie nog vragen hebben, of ‘zomaar’ iets willen weten of delen, schroom dan niet
om telefonisch/Parro-contact te zoeken met de school. Zo kunnen we er, ook nu, samen
voor zorgen, dat de Hobbits op een goede manier kunnen blijven leren op de Hobbitstee!
Leren binnen het team
Uiteraard werken we binnen het team ook dit schooljaar aan de ontwikkeling van ons
onderwijs. Hier volgt informatie over het rekenonderwijs. Dit schooljaar zijn we in de
leerjaren 3 t/m 6 met een nieuwe rekenmethode gestart. Dit betreft de nieuwste versie van
Wereld in Getallen, een methode waar op de Hobbitstee al jaren mee gewerkt wordt. Deze
nieuwste versie werkt volgens de laatste inzichten op rekengebied. Pijlers van deze methode
zijn onder andere een sterke opbouw van leerlijnen, ruimschoots aandacht voor het
oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden, het zichtbaar leren
(kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces) en het aanbod van doordachte
digitale software. Daarbij is er sprake van een verfijnde differentiatie. Hier wordt uitgegaan
van de zogenaamde referentieniveaus. Deze niveaus zijn opgesteld door de overheid en
schrijven voor wat kinderen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool.
Deze niveaus sluiten weer aan op referentieniveaus in het middelbaar onderwijs. Op de
studiedag van 11 november leren we over deze niveaus.
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Afgelopen woensdagmiddag hebben we een verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot
het werken met de rekenmethode tijdens een studiemiddag met de auteur van de methode.
Een van de didactische hulpmiddelen is het wisbordje voor de kinderen: ze worden allemaal
betrokken, doordat ze allemaal actief met een gestelde vraag bezig zijn. Ze vinden het
fantastisch!

De Hobbitstee in actie voor Make-A-Wish Nederland!
De leerlingen uit de midden- en de bovenbouw helpen dit jaar met de verkoop van de zakjes
strooigoed voor Make-A-Wish Nederland. Met de opbrengst van actie Strooigoed helpen
de Hobbits het leven van een kind met een ernstige, soms zelf levensbedreigende ziekte
positief te veranderen. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens
jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en vertrouwen geeft, en blijvend impact heeft.

Tijdens het Sinterklaasfeest worden vele kinderwensen vervuld. Mooi om tijdens dit
kinderfeest aandacht te geven aan deze organisatie. Vanmiddag is de uitleg aan de kinderen
gegeven en het bestelformulier is mee naar huis meegegaan.
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Binnen Eemnes
Afgelopen donderdag is Anne Roozeboom (leerkracht van de Balinstee) tijdens een officieel
moment op de Hobbitstee door de wethouder van onderwijs benoemd tot de dorpsdichter
van Eemnes. De leerlingen uit de bovenbouw vormden het trotse publiek!
Even voorstellen
Met liefde schrijf ik elke maand
Een kort of lang gedicht
Zet ik bewoners en Eemnes
Heel even in het licht
Gerard Beentjes, Gerard Wortel
Toen Leon Lutterman
Nu mag ik het gaan proberen
En ik hoop dat ik het kan
Als dorpsdichter krijg ik de kans
Om steeds iets nieuws te zeggen
Om verbinding te creëren
En dingen uit te leggen
Het is mijn streven keer op keer
Iets boeiends op te schrijven
Eemnes verdient het absoluut
Om goed in beeld te blijven
De polders, skatebaan en theater
De IJswinkel naast Dit en Dat
De kringloop, dansschool, taalcafé
Eemnes heeft echt van alles wat
Al drie jaar op de Hobbitstee
Ik geef er heel graag les
Daar werk ik met uw kinderen:
De toekomst van Eemnes
Gezien zijn en gehoord zijn
Was van jongs af aan mijn droom
Straks eindigt ieder dorpsgedicht
Met: Anne Roozeboom
Anne Roozeboom
Dorpsdichter Eemnes

Het team van de Hobbitstee wenst u een fijn weekend!
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