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Het Hobbitsteentje
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Activiteitenoverzicht
Week
42
44
46
47

Ma-di-woe-do-vrij
Vrijdag 30 oktober
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

Herfstvakantie
Leerlingenraad
Studiedag: kinderen zijn vrij
Tien-minutengesprekken
Tien-minutengesprekken
Tien-minutengesprekken
Advies voortgezet onderwijs naar groep 8
Sinterklaasviering
Kerstboomviering
Kerkviering
Kerstkoken
Kerstdiner
Start kerstvakantie voor alle groepen om 11.45 uur

Dag van de leerkracht
Afgelopen maandag was het de Dag van de leerkracht. Wat werd het team in ’t zonnetje
gezet door jullie, de ouders van de Hobbistee! Een superlekkere taart en prachtige bos
bloemen gaven deze dag een feestelijk tintje op de school. Zo ook de mooie creatieve
bloemen van het overblijfteam en de persoonlijke attenties van ouders.
Nogmaals dank: iedereen werd blij van deze waardering!
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Kinderboekenweek
Afgelopen weken waren fantastische lees-weken tijdens de Kinderboekenweek!
En wat en wie maken een Kinderboekenweek nu zo’n succes voor onze kinderen?

De start was een spectaculair optreden van een theatergezelschap met hun voorstelling
‘Kaft, blaadjes en letters’. Daarna volgde een week later in de bouwen de start van de
landelijke Kinderboekenweek. Saskia Roozendaal (ouder van Julius en Juna) en Gabriëlle
van den Boom (ouder van Fleur en Sofie) hadden de school gezellig aangekleed in het
thema van de Kinderboekenweek. Hiervoor hadden ze spullen geleend van de
kringloopwinkel in Eemnes. Vanuit school zijn nieuwe spannende boeken aangeschaft met
een historisch thema.
In de Balinstee, Dwalinstee en Frodostee was een inspirerende viering over allerlei
verschillende genres van verhalen door Lisette Schaapherder (ouder van Barend en
Willemijn). In de Thorinstee was aandacht voor de Gouden Griffel en Gouden Penseel en
was er een mysterieus boek... In de Merijnstee en de Pepijnstee was er een toneelstukje over
Ridders en een quiz met boekenvragen. Bij de kleuters werd voorgelezen uit spannende
prentenboeken, zoals ‘Het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal over de Dino’.

Aartseveen 70
3755 VE Eemnes
035-5389891
www.hobbitstee.nl

De week daarop namen kinderen vanuit huis hun lievelingsboek mee naar school om te
delen met een andere Hobbit. In diezelfde week zochten de kinderen op de
Kinderboekenruilmarkt een voor hen nieuw boek uit. Om boeken te verzamelen voor deze
markt hebben kinderen hun ‘oude’ boeken van thuis ingeleverd. Saskia en Gabriëlle hebben
alle boeken naar leeftijd gecategoriseerd en zo een feestelijke markt opgezet (en zij hebben
er nog mooie tweedehands boeken bij verzameld!).
Verder helpen Sanne en Isa uit de bovenbouw vanaf nu bij het uitlenen van
bibliotheekboeken aan de kleuter- en onderbouw op de vrijdagochtend. Leuk!

Via de Parro zijn foto’s gedeeld van deze activiteiten, waaronder vele foto’s die gemaakt zijn
door Lonneke Boots (ouder van Pjotr en Vere): genieten!
Kortom, een geslaagde Kinderboekweek maken we met elkaar: team, ouders, kinderen en
externe organisaties, in dit geval een theatergezelschap en een kringloopwinkel. Dat doen
we goed!
Nieuwe collega
Na de herfstvakantie maakt Laura de wissel van de middenbouw naar de bovenbouw. Anne
gaat dan weer haar oorspronkelijk bedoelde aantal van drie dagen werken. Zij heeft deze
eerste periode van het schooljaar een dag extra gewerkt ter vervanging van Curs. Curs
maakt kleine stapjes in zijn herstel, maar het zal nog enige tijd duren voordat hij zijn
lesgevende taken weer kan oppakken.

In de middenbouw verwelkomen wij dan ook begin november een nieuwe collega. Leonie
van der Smeede wordt op donderdag en vrijdag de leerkracht in de Thorinstee. De periode
tot aan haar start op de Hobbitstee worden haar dagen ingevuld door Carolina.
De ouders van de desbetreffende groepen hebben over bovenstaande al een bericht
ontvangen.
Het is heel fijn, dat we het binnen het team zo goed met elkaar opgelost hebben en dat we
in deze tijd op een zulk korte termijn een nieuwe collega hebben gevonden!
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Nieuws uit de MR
De eerste twee MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn een feit. We hebben ervoor
gekozen om de frequentie van overleggen te verhogen. Zo kunnen we makkelijker en
sneller inspelen op veranderingen. Mede door Corona eisen een aantal onderwerpen nog
meer aandacht dan ze al deden. Denk aan het veiligheidsbeleid, hygiëne, tussenschoolse
opvang en de communicatie. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende onderwerpen die we
volgens een jaarplanning bespreken, eerst met de MR intern en aansluitend in een
overlegvergadering met Carolina. De aard is divers, zo is onder andere gesproken over heel
praktische zaken als de taakverdeling binnen de MR, maar ook de evaluatie van de
schoolresultaten en de ouderbijdrage. In een aantal gevallen schuiven onderwerpen iets
door in de tijd, doordat plannen bovenschools in lijn met elkaar worden gebracht hierbij valt
te denken aan het schoolplan en ICT beleidsplan.

Vertegenwoordiging oudergeleding
Vanaf september 2020 maakt Stef-Jaap Willard deel uit van de MR. Stef-Jaap volgt Natalie
Preesman op. Natalie heeft aangegeven dat zij aan de MR niet de tijd en aandacht kan geven
die nodig is en heeft besloten zich terug te trekken. Zoals het reglement voorschrijft, heeft
de MR de eerstvolgende ouder met de meest behaalde stemmen benaderd. We zijn blij dat
Stef-Jaap de MR komt versterken. Vanuit het team Hobbitstee nemen dit schooljaar Sophie,
Anne en Gerda zitting.
Digitaal inloopspreekuur
Eind vorig schooljaar hebben we een digitaal inloopspreekuur georganiseerd, met succes
en daarom organiseren we dit opnieuw. De MR heeft het voornemen er dit jaar vier te
organiseren. Het eerste digitale inloopspreekuur staat gepland op woensdag 21 oktober van
19:30 uur tot 22:00 uur. Aanmelden kan via: mrhobbitstee@gmail.com, je ontvangt een
uitnodiging per mail inclusief link om deel te nemen aan de Google Meet. Namens de MR
oudergeleding zijn twee leden aanwezig.
De MR vergaderingen in dit schooljaar zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 november 2020
Woensdag 6 januari 2021
Maandag 8 februari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Maandag 19 april 2021
Woensdag 26 mei 2021
Maandag 28 juni 2021

Op de agenda van de volgende MR vergadering staan onder andere begroting Hobbitstee,
personeelsplan en opgehaalde informatie inloopspreekuur.
Namens de MR,
Hylke Peek
Herfstvakantie
Het team van de Hobbitstee wenst jullie een fijne herfstvakantie!
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