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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Vorige week dinsdag heeft het team van de Hobbitstee
gestaakt voor meer geld om de werkdruk te
verminderen. Naast de staking was het op school ook
onderwerp van gesprek. We hebben met elkaar
gedeeld wat voor een ieder voor werkdruk zorgde.
Daarna zijn we gaan kijken naar oplossingen. Deze zaten vooral in tijd en in zaken
anders aanpakken. Maar ook kijken waar we energie van krijgen en successen met
elkaar vieren. De komende periode zal dat voor ons een belangrijke taak zijn. Want
alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs op de Hobbitstee van
goede kwaliteit blijft!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Het vignet Welbevinden van de Gezonde School
Onze school heeft het vignet Welbevinden van de Gezonde School
behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Onze school heeft speciale aandacht gehad voor het
themacertificaat Welbevinden. De belangrijkste activiteiten die wij
voor het welbevinden van de kinderen doen zijn:




Rots en Water
Sociaal emotionele methode Goed gedaan!
Schoolafspraken, klassenregels

Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Het allerbelangrijkste is echter het contact met ouders: we doen dit samen met u!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Jumbo Spaaractie
De opbrengst van de Jumbo spaaractie is bekend! Jullie
hebben heel veel punten voor ons verzameld, dat is
omgezet in een bedrag van €361,96!
Hier gaan we mooie spullen voor de school van kopen!
Op de foto zien jullie Thomas die de school heeft geholpen
met het verzamelen en inscannen van de punten.
Allemaal heel erg bedankt!

Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op vrijdag 9 maart 2018 om 14:30uur start op onze school de
vernieuwde typecursus van de Typetuin.
Onlangs ontving u hier meer informatie over.
Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld.
U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal).

De korting wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
Wees er op tijd bij, want vol=vol.
Momenteel zijn er 4 inschrijvingen voor de Typetuin cursus op locatie BS De Hobbitstee.
De maximale groepsgrootte is 18. We starten in ieder geval bij 7 deelnemers.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het nieuwe
jaar!
Nienke Beliën
Richard Brouwers
Team de Typetuin

Nieuwe leerlingen
Milano en Lorenzo zijn in december in groep 1 en Ensar in groep 7 op de Hobbitstee
begonnen.
Welkom en veel plezier op de ‘’Hobbitstee’’

Verjaardagen Januari

1 januari:
Wesley – groep 3
5 januari:
Mila – groep 3
6 januari:
Finn – groep 6
7 januari:
Karim – groep 1
9 januari:
Thom – groep 6
11 januari:
Liam – groep 3

12 januari:
Co – groep 7
14 januari:
Daphne – groep 4
15 januari:
Lorenzo – groep 8
20 januari:
Jasper – groep 4
Hailey – groep 7
21 januari:
Eldin – groep 6
Husam – groep 6

27 januari:
Joy – groep 6
29 januari:
Timo – groep 7
30 januari:
Hadi – groep 8
Olivia – groep 4
Jan – groep 4
Jade – groep 6
31 januari:
Federica – groep 6
Sam – groep 1

Kalender Januari
Maandag 1 januari:
Kerstvakantie (tm 05 januari)
Dinsdag 8 januari:
Adviesgesprekken groep 8 (16.00 – 20.30)
Woensdag 10 januari:
Luizencontrole
Donderdag 11 januari:
Adviesgesprekken groep 8 (16.00 – 20.30)

Dinsdag 16 januari:
Rapportgesprekken groep 1 en 2
AC vergadering (20.00 – 22.00)
Donderdag 18 januari:
Rapportgesprekken groep 1 en 2
Vrijdag 19 janurari
Rapportgesprekken groep 1 en 2

