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Beste ouders/verzorgers,

Welkom in schooljaar 2017-2018!
Na een drukbezochte informatieavond zijn we samen
met u het schooljaar goed gestart. Op de
informatieavond heb ik u verteld over de ontwikkelingen
op school. In elke Hobbitkrant schrijft een leerkracht iets
over een bepaalde ontwikkeling, zodat u op de hoogte blijft.
Afgelopen dinsdag hebben de leerkrachten uitleg gekregen over Claroread, het
ondersteuningsprogramma voor kinderen met dyslexie. Voor de zomervakantie is er
door een aantal mensen al heel hard gewerkt om de bibliotheek te vullen, zodat het
programma de lesboeken kan voorlezen aan de kinderen.
De stagiaire voor ICT heeft het programma op de laptops gezet, dus na de training
kunnen de leerkrachten de uitleg geven aan de kinderen.
Juf Annelies is de coördinator voor dit programma.
U heeft haar op de informatieavond al even gezien, juf Marieke. Zij werkt op
dinsdagochtend, woensdag en donderdag met groepjes kinderen. Dit zijn de
kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, kinderen die moeite hebben
met rekenen en zij voert diagnostische gesprekken: gesprekjes met kinderen om te
kijken hoe zij iets aanpakken (bijv. een som). Daarna kan de leerkracht het kind weer
beter helpen.
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Afspraken artsbezoek
Wilt u afspraken voor de
huisarts, tandarts e.d. zoveel
mogelijk buiten schooltijd
plannen?

BOUW
Hailey en Niene vertellen u iets over het programma BOUW! Dit programma leert
kinderen de letters, woorden herkennen en de betekenis van woorden.

Beste ouders/verzorgers van
groep 7,4,3
De kinderen uit groep 7 helpen kinderen met lezen uit groep 3,4 met behulp van
bouwtutorlezen!

Er zijn 521 lessen bij bouw. Dit is een les

De lessen zijn aangepast aan de moeilijkheidsgraad van het kind
De kinderen die helpen zijn Hailey met Diana, Niene met Jan, Cas met Jarreld,
Menne met Dani, Guusje met Yuhanna, Verona met Charlotte ,Co met Bo, Lara met
Eldina, Demir met Jelle en Rayan met Tristan
De kinderen zijn al vooruit gegaan met lezen een dikke DUIM omhoog We
hopen dat ze nog meer vooruit gaan.
Dit is gemaakt door Hailey en Niene uit groep 7

Reserve kleding
Voor kleine ongelukjes hebben wij voor de kleuters
reserve kleding.
In de loop der jaren is onze voorraad aardig uitgedund
en verouderd.
Mocht u thuis nog kleding hebben die uw kind(eren) niet
meer passen zoals spijkerbroekjes, truitjes, vestjes,
meisjesondergoed en sokken (in de maten 104 t/m 134)
dan kunnen wij dit heel goed gebruiken.
Graag afgeven aan de leerkrachten van gr 1 en/of 2.
Alvast hartelijk dank!

Hoera, we gaan weer “kleuter lezen”!!!!
Op de Hobbitstee vinden wij lezen erg belangrijk! In alle groepen wordt hier ook volop
aandacht aan besteed. Ook in de kleutergroepen staat “lezen ”centraal. Naast de
dagelijkse aandacht die de geschreven taal krijgt, vormen het voorlezen en beleven
van prentenboeken een onlosmakelijk onderdeel van de taalontwikkeling van het
jonge kind.
Het “kleuterlezen” is daar een belangrijk
onderdeel van.
In de groepen 1 en 2 gaan we hier na de
herfstvakantie weer mee starten.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 lezen de kleuters
elke week op een vaste dag, individueel voor uit
prentenboeken. Elke leerling uit de bovenbouw
wordt voor een jaar gekoppeld aan een kleuter.
Samen met hun “leesvriendje” zitten zij op een
vaste plaats in of rondom het lokaal van groep 1
of 2.
De leerkracht loopt rond, om waar nodig is te
helpen.
De bovenbouw leerlingen hebben van te voren een voorbeeld les gezien bij de
groep waar ze gaan voorlezen. Ze krijgen tijdens dit moment tips en aanwijzingen.
Tijdens de weektaak bereiden de leerlingen van de bovenbouw hun leesbeurt voor.
Bij hun eigen leerkracht kunnen zij dan terecht voor vragen of eventueel andere
probleempjes.
Naast dat het voor kleuters altijd goed is te worden voorgelezen, spelen er ook
andere redenen mee om voor deze organisatie te kiezen:





de kinderen van de bovenbouw zijn op een andere manier bezig met lezen.
de kinderen van de bovenbouw, die meer moeite hebben met het lezen,
ervaren succes door kleuters die (soms letterlijk) aan hun lippen hangen.*het
bevordert de zelfstandigheid van de kleuter.
het is een aanvulling op de beginnende- en gevorderde geletterdheid, waar
wij op de Hobbitstee continue aan werken

En als extraatje: er ontstaat een leuk, spontaan contact tussen de “kleine” en “grote”
leerlingen van onze school!

Kleuterplein
De kleutergroepen werken met de methode “Kleuterplein”
Deze methode is opgebouwd uit thema’s. Elk thema biedt handvatten om een rijke
leeromgeving te creëren voor de kinderen waar veel valt te ontdekken, te leren en te
beleven. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.
Kleuterplein bevat leerlijnen voor rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling,
beeldende vorming, drama, Engels, muziek en bewegingsonderwijs.
In elk thema zitten kringactiviteiten, activiteiten voor de hele groep die in de klas,
speellokaal of buiten kunnen worden uitgevoerd en activiteiten voor het zelfstandig
werken.
Elk nieuw thema wordt geïntroduceerd met een prentenboek. Het zorgt ervoor dat
alle kinderen betrokken zijn bij het thema. De prentenboeken bevatten een rijk
taalaanbod. Door het herhaald voorlezen, gebeurtenissen uit het boek na te spelen
en er over te praten wordt spelenderwijs gewerkt
aan woordenschat en algemene
taalontwikkeling. Behalve de prentenboeken
vervult
Raai de Kraai (een handpop)een centrale rol in
Kleuterplein. Hij is grappig, nieuwsgierig en
onderzoekend. Hij houdt van stroopwafels en zijn
vriendin Dot.
Dit schooljaar staan de volgende projecten gepland:
Datum
Thema
25-09-2017 t/m 22-10-2017
Kinderboekenweek Griezelen van kleine
beestjes
23-10-2017 t/m 17-11-2017
Herfst
20-11-2017 t/m 22-12-2017
December ( Sinterklaas en Kerst)
08-01-2018 t/m 02-02-2018
Gezondheid
05-02-2018 t/m 09-02-2018
Carnaval
20-02-2018 t/m 09-03-2018
Machines
12-03-2018 t/m 30-03 2018
Schoolproject ( de hele school werkt
samen aan 1 thema, thema is nog niet
bekend)
03-04-2018 t/m 20-04-2018
Lente
14-05-2018 t/m 08-06-2018
Familie
18-06-2018 t/m 06-07-2018
Vervoer
Bij de start van een project maken we met de kinderen samen een thema tafel.
Kinderen vinden het heel leuk om voor de aankleding van de tafel spullen van thuis
mee naar school te nemen. Om de betrokkenheid te stimuleren vragen wij daarvoor
uw hulp.
Misschien ziet u in de lijst een thema waaraan u een bijdrage zou kunnen leveren,
denk daar bij aan spullen zoals boeken, prenten, materialen, spelletjes maar ook als
u iemand kent die de kleuters er iets over wil komen vertellen, dan houden wij ons
daarvoor t.z.t van harte aanbevolen
Bij elk thema hoort ook een woordenschatlijst, woorden die in het thema aan bod
komen.
Het is voor de kinderen natuurlijk heel leuk en leerzaam als u deze woorden ook thuis
spelenderwijs aan de orde laat komen.
Het project voor de komende periode komt niet uit Kleuterplein maar is opgebouwd
rondom het thema Griezelen. Voor kleuters misschien een angstig onderwerp daarom
hebben wij gekozen voor het project “Kriebelbeestjes”(ook soms griezelig!)

Woordenlijst thema “kriebelbeestjes”
Insect-kop- borststuk-achterlijf-poten-ei-rups-cocon-vlinderweb-nest-korf
Bij-libel-vlinder-mug-(brom)vlieg-hommel-wesplieveheersbeestje-kever-tor-krekel-sprinkhaan-mier-vlo-luisspin-oorworm-duizendpoot-pissebed
Vleugels-vliegen-fladderen-kruipen- springen-zoemen-tjirpenkriebelen-steken-griezelen.

Boekenlijst thema” kriebelbeestjes”
Jonnie
De spin die het te druk had
Rupsje Nooitgenoeg
De insectendtective

Guido van Genechten,
Eric Carle,
Eric Carle,
Maggie Li

Jumbosparen
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk
vragen ze aan onze school te geven. Van de punten
die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Vorig
jaar hebben we er buitenspeelmateriaal en
techniekdozen van gekocht. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten
ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met
de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als
Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de
Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op school. In de hal staat een dropbox waar u ze in achter kunnen
laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
Met vriendelijke groet,
Jumbo Supermarkten

Kick off 'SALTO gezond in beweging'

Afgelopen week zijn alle 22 SALTO-scholen gestart met het 4 weken durende
programma waarin bewegen en gezond gedrag volop aandacht krijgen.
De eerste van de 4 challenges, ingesproken door een
bekende Nederlander / Eindhovenaar is achter de rug
(voor wie nog even terug wil
kijken: https://youtu.be/g3qk0yBfGfM ).
Op de SALTO-scholen zag je kinderen overal 'planken' en
dat leverde veel sportieve tafereeltjes op. In totaal is er
op de scholen 14.859 minuten, ruim 247 uur geplankt.
De langste score was 1 uur 30 minuten van een leerling van SALTO-school
De Klimboom uit groep 8a. TOP !!
Op naar de tweede challenge deze week, ingesproken door de bekende vlogger
Dylan Haegens. Zijn youtube-fimpjes worden massaal gevolgd door de jeugd.

Nieuwe leerlingen
Joey , Measey, Lamisa, Jesse, Isa, Tim, Eyüp, Cade Hassan, Yavi en Lilian zijn in
september in groep 1 begonnen.
Welkom en veel plezier op de ‘’Hobbitstee’’

Verjaardagen September/Oktober

1 september:
Dalina – groep 3
2 september:
Storm – groep 8
3 september:
Measey – groep 1
5 september:
Rosalotte – groep 2
12 september:
Romaissa – groep 2
15 september:
Indy – groep 7

17 september:
Joey – groep 1
19 september:
Samantha – groep 6
21 september:
Rayan – groep 2
2 oktober:
Sepp – groep 2
3 oktober:
Rive – groep 7
9 oktober:
Quinten – groep 5

10 oktober:
Sienna – groep 2
12 oktober:
Aicha – groep 4
16 oktober:
Kiana – groep 5
17 oktober:
Lars – groep 2
20 oktober:
Joey – groep 6
21 oktober:
Lizette – groep 4
Noah – groep 4

22 oktober:
Joris – groep 5
24 oktober:
Ivy – groep 6
25 oktober:
Diana – groep 3
26 oktober:
Julia – groep 2
31 oktober:
Thomas – groep 1

Kalender September/Oktober
Maandag 25 september:
Week van de pauzehap

Dinsdag 10 oktober:
AC Vergadering

Woensdag 27 september:
Kinderboekenweekproject (tm 12 oktober)

Vrijdag 13 oktober:
Lesvrije dag

Dinsdag 3 oktober:
Kennismakingsgesprekken

Maandag 16 oktober:
Herfstvakantie (tm 20 oktober)

Woensdag 4 oktober:
Bijeenkomst ‘’Heb ze maar eens groot’’
(13.30-16.30)

Maandag 23 oktober:
MR Vergadering

Donderdag 5 oktober:
School gesloten
Zondag 8 oktober:
Chiquita Mini Marathon en IAK City Run

Woensdag 25 oktober:
Luizencontrole
Vrijdag 27 oktober:
Hobbitkrant

