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Dinsdag 22 september
Woensdag 23
september
Woensdag 30
september
Donderdag 1 en
vrijdag 2 oktober
Dinsdag 6 en
donderdag 8 oktober
Woensdag 7 oktober
Vrijdag 9 oktober

Middenbouw IPC-excursie ‘Jong en Oud’ naar
Speelgoedmuseum Terschuur
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Voor de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur
Voor de groepen 5 t/m 8 om 15.00 uur
Ma-di-woe-do-vrij Herfstvakantie
Vrijdag 30 oktober Leerlingenraad
Woensdag 11 Studiedag: kinderen zijn vrij

november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november

48
49
50
51

Startgesprekken
Theatervoorstelling ‘Kaft, blaadjes en letters’
Praktisch Verkeersexamen voor groep 8
Kinderpostzegels voor groep 7 en 8
Start van de Kinderboekenweek in de bouwen.
Gesprekken kind-ouder voor groep 8
Gesprekken kind-ouder voor groep 8

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

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
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De herfst komt eraan….
Een leerkracht, die verkoudheids-, hoest-, benauwdheidsklachten heeft, laat zich testen op
het coronavirus. Momenteel is het zo dat een leerkracht dan ongeveer 3 dagen afwezig is.
Dit betekent dat er de komende periode mogelijk uitdagingen kunnen ontstaan met
betrekking tot de bezetting in de groepen.

Hoe wij op de Hobbitstee omgaan met deze situatie leest u hier.
Als een leerkracht afwezig is, treedt het volgende stappenplan in werking:
1. Contact met invalpool van Alberdingk Thijm Scholen: deze bestaat uit collega’s, die
zich beschikbaar hebben gesteld voor deze pool. Het kan zijn dat deze collega’s een
specifieke voorkeur hebben om enkel in te vallen bij een bepaalde leeftijdsgroep:
mogelijk dat er dan een ruil van collega’s is binnen het team op de Hobbitstee.
2. Mocht stap 1 niet leiden tot vervanging, dan wordt gekeken of een interne oplossing
mogelijk is (inzet van collega’s die op dat moment geen groepsgebonden taken
hebben)
3. Mocht stap 2 niet mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld. Iedere groep heeft
hiervoor een lijst in de klassenmap. Een verdeling van een groep is hooguit twee
dagen wenselijk en kan ook slechts met 1 tot hooguit 2 groepen binnen de school.
4. Mocht stap 3 niet uitgevoerd kunnen worden, dan zal aan ouders gevraagd worden
om de kinderen thuis te houden. Deze stap wordt enkel uitgevoerd met instemming
van het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen.
Als kinderen wordt gevraagd thuis te blijven, treedt het volgende scenario in werking:
•
•
•
•

•

U ontvangt z.s.m. berichtje via Parro (het liefst natuurlijk de avond ervoor, anders zo
vroeg mogelijk in de ochtend)
Voor ouders met cruciale beroepen, die geen mogelijkheid tot opvang hebben, is er
noodopvang op school.
In een Parro-bericht wordt ook vermeld wanneer schoolspullen, nodig om thuis te
kunnen werken, opgehaald kunnen worden, tezamen met een planning.
Voor online-meetings ontvangt u een inlog via Parro. Hierbij gaan wij uit van de
mogelijkheden die wij dan hebben wat betreft menskracht. Een leerkracht van een
groep kan dusdanige klachten hebben, dat werken vanaf huis mogelijk is, maar de
klachten kunnen ook zo zijn, dat er niet gewerkt kan worden.
Wanneer het nodig is om een computer en oplader van school te lenen, dan kunt u
dit vanaf nu aangegeven bij de leerkracht. Er wordt dan een overeenkomst gemaakt
en deze is geldig tot het eind van het schooljaar, zodat er niet telkens opnieuw een
overeenkomst getekend hoeft te worden. Wilt u uiterlijk 1 oktober via Parro
aangeven bij de leerkracht of u in deze situatie een chromebook nodig heeft.

Ook de leerlingen moeten thuisblijven bij specifieke klachten. Is dit het geval, dan kunnen
ouders het best beoordelen of hun kind in staat is om schoolwerk thuis te doen of niet.
Mocht een kind fit genoeg zijn om thuis met schoolwerk bezig te zijn, dan is dat aan te
raden. De ouder neemt contact op met de leerkracht voor het materiaal hiervoor.

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

Wanneer moet uw kind nu thuisblijven? Hiervoor is in de bijlage een handreiking vanuit de
GGD opgenomen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met school. Het kan zijn, dat school
dan op haar beurt contact opneemt met de GGD voor een aanvullend advies.
Als er een corona-besmetting geconstateerd wordt bij een teamlid van de Hobbitstee, dan
wordt er contact opgenomen met het bestuur en de GGD. In gezamenlijk overleg wordt
dan besloten wat dat betekent voor een groep en/of voor de school. Zo ook als bij een
leerling een besmetting optreedt.
Mochten er nog vragen zijn ten aanzien van bovenstaande informatie, dan kunt contact
opnemen met Carolina.
Leerlingenraad
Vorige week heeft de Thorinstee haar leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. Jessy en
Asal nemen plaats in de raad, welkom! De raad bestaat nu uit de volgende leerlingen: Tessa
en Isa uit de Balinstee, Lua en Puck uit de Dwalinstee, Stijn en Hidde uit de Frodostee en
Jessy en Asal uit de Thorinstee.
De ideeënbus bevat al de nodige briefjes met ideeën, dus de leerlingen kunnen aan de slag.
Het is bijzonder leuk om te zien hoe het steeds meer gaat leven in alle groepen!
Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de landelijke Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: En
toen…..(je verkent werelden uit het verleden door lezen van boeken). Via deze link kan er
thuis alvast geoefend worden met het lied, dat ook dit jaar weer gezongen wordt door
Kinderen voor Kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM

Op de Hobbitstee starten we al iets eerder met dit fantastisch leuke thema. Op dinsdag 22
september wordt er een theatervoorstelling opgevoerd. ‘Kaft, blaadjes en letters’ is een
circustheater-voorstelling met als centraal thema het ontstaan van een boek. Het hele
proces komt aan bod, van het idee van de schrijver tot aan een kleurrijke weergave van het
traditionele drukproces van een boek. De voorstelling laat de kinderen van heel dichtbij een
stukje geschiedenis ervaren. We kijken ernaar uit, het belooft een belevenis te worden!
Omdat we nog voorzichtig zijn met alle groepen tezamen in de middenruimte is er een
ochtendvoorstelling waarbij de jongste kinderen samen met de oudste kinderen van de
school gaan genieten en in de middag zijn de onder- en de middenbouw aan de beurt. Zo
kunnen de lessen bewegingsonderwijs van meester Matthijs op de bekende tijden doorgaan
en zo ook de lessen van Miss Sylvia in de kleuterbouw.
Maandagmiddag 5 oktober gaan we in de hele school lezen in tweetallen. De oudere
kinderen lezen met jongere kinderen. Alle kinderen mogen hiervoor hun lievelingsboek
meenemen! Woensdag 7 oktober hebben we vanaf 11.30 uur een kinderboekenruilmarkt.
Hiervoor kunnen de kinderen boeken inleveren in de kratten in de school. Dat zijn dan
boeken die zij thuis niet meer lezen en die er nog goed uit zien. Tijdens de boekenmarkt
mogen de kinderen een boek uitkiezen en zo hebben ze weer een nieuw boek om lekker
thuis te lezen!
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In Eemnes
Vorige week is officieel bekend gemaakt, dat Anne Roozeboom, leerkracht in de Balinstee
de nieuwe dorpsdichter van Eemnes is geworden. We zijn maar wat trots op onze collega!
Dan hebben Anne en Curs indertijd rond de opening van het nieuwe Huis van Eemnes een
prachtig lied geschreven voor het Huis. De tekst van het lied is te lezen op de ramen bij de
ingang van het Huis van Eemnes. Leuk om een keer te gaan kijken!

De gemeente Eemnes gaat dit jaar een toekomstvisie opstellen voor 2030 met een doorkijk
naar 2050. Hoe moet ons dorp er over 10 jaar uitzien? De leerlingen van de Balinstee denken
hierover mee in een zogenaamde toekomst-les, verzorgd vanuit de gemeente. Deze les is
op 28 september op de Hobbitstee.
Op het kleuterplein
Er valt weer het nodige blad van de bomen. Vandaag is al het blad op het kleuterplein
opgeruimd. Het ziet er weer fantastisch uit, en let op de rode appeltjes aan het boompje!
Dank aan de ouders van de kleuterbouw voor dit fijne initiatief!

Een kleine Hobbit
Zaterdag 5 september is juf Liesbeth uit de Baldostee bevallen van een prachtige dochter.
Lieke is het zusje van grote broer Daan van 2 jaar. Wij wensen ze een mooie periode toe
met elkaar. Liesbeth zien we graag weer terug na de kerstvakantie.

Een goed en zonnig weekend gewenst vanuit het team van de Hobbitstee

