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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
November is letterlijk en figuurlijk een stormachtige
maand. De dagen zijn korter, het weer kouder en natter
en hoewel de kinderen het helemaal niet erg vinden om
met wat miezerregen buiten te spelen, is het toch lekker
warm binnen. Daarnaast is Sinterklaas weer in het land,
gaan binnenkort de (nieuwe) rapporten met de kinderen mee en zijn er de
gesprekken hierover. Kortom, veel te doen!
Er gebeuren ondanks de storm ook mooie dingen: de Rots en Watertrainingen zijn
enorm leuk, iets waar de kinderen (en de leerkrachten!) erg naar uit kijken. Het vignet
Welbevinden van de Gezonde school is ook ingevuld en opgestuurd te beoordeling.
Dit vignet is voor ons het belangrijkste. Al de goede dingen die wij doen omtrent
sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden staan nu in 1 overzicht, wat hopelijk
gewaardeerd gaat worden met een nieuw vignet!
Graag wil ik het binnenkort met u hebben over dit vignet en de activiteiten die wij in
dit kader doen. Ik wil u informeren en hoor graag uw mening tijdens een ouderpanel
op woensdag 6 december om 9.30u. Ik hoop u daar te zien!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Sinterklaas op de Hobbitstee
Van de hoofdpiet hebben wij vernomen, dat de Sint op
dinsdag 5 december omstreeks 9 uur op het
bovenbouwplein zal arriveren. De kinderen worden om 8.30
u in hun eigen klas verwacht. Zij gaan om 8.45 u met hun
eigen leerkracht naar het bovenbouwplein.
De file-piet voegt hier wel aan toe dat, rekening houdend
met het verkeer, het tijdstip van aankomst iets vroeger of
later kan zijn.

De Sint zou het ook dit jaar weer zeer waarderen om door de kleine en grote mensen
te worden toe gezongen. Om warm te blijven en de stemmen te smeren, zorgt de
activiteiten commissie dat er voor de ouders koffie en thee is.
Voor de kinderen van de onderbouw en de peuters van de peuterspeelzaal zorgt de
Sint samen met zijn pieten voor een spannende, actieve, gezellige show. Na afloop
van de show neemt de Sint de tijd om de groepen 1 t/m 4 uitgebreid te bezoeken.
Ook in de groepen 5 t/m 8 laat hij natuurlijk even gezicht zien.
Mocht u in de gelegenheid zijn om de surprises van de bovenbouw te bewonderen,
dan bent u van 8.30 u tot 8.45 u van harte welkom in de lokalen van de groepen 5
t/m 8.
De activiteiten commissie zorgt in de kleine pauze voor een Sinterklaas traktatie. U
hoeft uw kind geen fruit mee te geven.
Woensdag 6 december verwachten wij alle kinderen uiterlijk om 9.30 u op school. De
kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen die dag iets dat ze van de Sint gekregen
hebben mee naar school nemen.

Kerst op de Hobbitstee
Op donderdag 21 december vieren we samen kerst op
school. De kinderen zijn op de normale tijd uit (14.15u) en
worden om 17.30u weer op school verwacht voor het
kerstdiner. Om 18.30u kunnen ze weer worden opgehaald.

Kunst kerstbomen gezocht.

De kunstkerstbomen op de Hobbitstee hebben na een flink
aantal jaren hun glans en naalden verloren.
De Activiteiten Commissie is op zoek naar 2e hands goede brandveilige kerstbomen.
Mocht u zelf een kleinere/grotere boom aanschaffen en die van u ziet er nog verder
prima uit dan houden ons voor uw “oude” boom van harte aanbevolen. U kunt
hiervoor contact opnemen met meneer Wim. ( werkt op maandag, woensdag en
vrijdag)

Evaluatie schooltijden en voedingsbeleid

Aan het eind van deze maand kunt u een evaluatieformulier van
ons verwachten over de schooltijden en het voedingsbeleid. Deze
evaluatie zal niet leiden tot aanpassing van de schooltijden, het is
een inventarisatie van eventuele pijnpunten waarop verbetering
mogelijk is. De uitslag wordt uiteraard met u gecommuniceerd.

Trakteren op de Hobbitstee

Er komen vele prachtige, lekkere én gezonde traktaties voorbij. Zo
ook deze van Julia, die 9 jaar werd: een pizzapunt van meloen,
slagroom als saus en bedekt met aardbeien, druiven en smarties.
Julia, gefeliciteerd!

Verkeersouder
Voor het behalen van het Brabants Verkeersveiligheids Label zijn wij op
zoek naar een ouder (of 2) die ons hierin wil ondersteunen. U kunt uw
interesse kenbaar maken bij de directeur.

Ontwikkelingen

Ik wil u graag meenemen in een aantal ontwikkelingen waar verschillende groepjes
kinderen bij betrokken zijn.

Levelwerk
Het programma Levelwerk is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 die meer
aankunnen dan het reguliere programma. Vorig jaar hebben we met het programma
Levelwerk een proef gedraaid in groep 8. Dit is goed bevallen en daarom zijn we dit
jaar gestart met alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen. De kinderen in groep
5 zijn nog niet gestart maar zullen dit schooljaar nog wel mee gaan doen.
Juf Angela begeleidt deze kinderen op de woensdag. Zij bespreekt met hen de
opdrachten, hoe ze die moeten aanpakken en maakt een planning. Na een uur
samen werken gaan de kinderen terug de klas in en kunnen ze een week lang vooruit.
Juf Angela heeft contact met de leerkrachten van de kinderen over de vorderingen.
Numicon
Numicon is rekenmateriaal wat vanaf groep 1 ingezet kan worden. Het gaat uit van
de 10-structuur; de eierdoos. Het materiaal geeft de kinderen een beeld bij een getal.
In de groepen 1 en 2 wordt het spelenderwijs ingezet, waarbij de kinderen ordenen,
maar ook al stiekem sommetjes maken door te zien dat een twee en een drie samen
op een vijf kunnen liggen.

In groep 3 wordt het bij elke rekenles ingezet en helpt het de kinderen om de 10
structuur te doorzien en om uiteindelijk snel te zien wat samen 10 is (3-7, 4-6 enz), de
zogenaamde verliefde harten.
In groep 4 wordt het ook nog gebruikt om het rekenen inzichtelijk te maken.
Claroread
Na de herfstvakantie zijn we voorzichtig aan de slag gegaan met
het programma Claroread, een ondersteuningsprogramma voor
kinderen met dyslexie. Het wordt ingezet vanaf groep 5, omdat dan
meestal de diagnose is gesteld.
Omdat alle scholen van SALTO hiermee zijn gaan werken, is er met
een aantal mensen van alle scholen voor gezorgd dat de boeken
gescand werden, zodat het programma de boeken voor kan lezen.
Het helpt de kinderen met dyslexie omdat ze het niet meer zelf hoeven te lezen en de
tekst beter begrijpen.
Taalplan
Juf Marieke werkt aan een taalplan voor de kinderen die Nederlands als tweede taal
hebben of voor kinderen waarvan we merken dat de woordenschat niet is wat
verwacht mag worden. Zij werkt ook met deze kinderen: in kleine groepjes en op
niveau gaat zij met hen aan de slag. Voor de groepen 1 en 2 vanuit de methode
kleuterplein, voor de hogere groepen voornamelijk met begrijpend lezen en
wereldoriëntatie. Door met deze kinderen de tekst te lezen en woorden te bespreken
die voor ons wellicht logisch zijn maar voor hen zeker niet, kunnen zij de tekst beter
begrijpen.

Nieuwe leerlingen

Moos en Harvey zijn in november in groep 1 op de Hobbitstee begonnen.
Welkom en veel plezier op de ‘’Hobbitstee’’

Verjaardagen December

3 december:
Sander – groep 7
4 december:
Olwyn – groep 7
6 december:
Oscar – groep 8
7 december:
Tristan – groep 4
Amber – groep 6
Djem – groep 2

8 december:
Soufyan – groep 2
Erdem – groep 5
10 december:
Thyme – groep 3
11 december:
Mohamed – groep 6
12 december:
Sara – groep 6
Rachel – groep 5
Demir – groep 7
14 december:
Maarten – groep 4

19 december:
Bennet – groep 1
21 december:
Flore – groep 5
23 december:
Adrian – groep 1
25 december:
Jelaino – groep 5
28 december:
Guusje – groep 7
31 december:
Jade – groep 7

Kalender December
Dinsdag 5 december:
Sinterklaas op de Hobbitstee 9.00 uur
Bekijken suprises bovenbouw 8.30-8.45 uur
Woensdag 6 december:
Kinderen uiterlijk 9.30 uur op school
Ouderpanel 13.15 uur
Dinsdag 12 decemer:
MR-vergadering 19.00-21.00 uur
Woensdag 20 december:
Rapport groep 1 en 2

Donderdag 21 december:
Kerstdiner 17.30 – 18.30 uur
Vrijdag 22 december:
Hobbitkrant
Maandag 25 december:
Kerstvakantie (tm vrijdag 5 januari 2018)

