De Hobbitkrant
Jaargang 14, nummer 06
website: www.bs-hobbitstee.nl
e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

De Hobbitkrant
Jaargang 14, nummer 06
14 maart 2018
In dit nummer:
 Voorwoord
 Even voorstellen
 Schoolproject
 Schoolreisje groep 1 en 2
 School in een nieuw jasje!

Voorwoord







Open dag
Facebook
Nieuwe leerlingen
Verjaardagen Maart
Kalender Maart

Beste ouders/verzorgers,

Graag wil ik u meenemen terug in de tijd. Al vanaf voor
de kerstvakantie heersen er verschillende vormen van
griep in Nederland. Ook in het onderwijs merken wij
daar de gevolgen van. Naast dat er veel kinderen ziek
zijn, zijn ook de leerkrachten ziek. Gelukkig hebben wij
onze eigen vervangerspool, waar we uit kunnen putten naast een externe
vervangerspool. Helaas is dat de afgelopen periode niet voldoende gebleken. Ook bij
vervangende leerkrachten was de groepepidemie groot.
Dan heb je als school een probleem. Geen leerkracht, geen vervanging.
We proberen het dan altijd eerst intern op te lossen. Als juf Marieke werkt, gaat zij voor
de groep en vervallen haar ondersteunende taken. Ook ik of juf Miriam kunnen nog
voor de groep. Tot slot bellen we de parttime leerkrachten op of zij een dag extra
kunnen en willen werken. Het is zelfs een keer gebeurd dat een ouder met
onderwijsbevoegdheid voor de klas heeft gestaan! Mocht dit allemaal niet lukken,
gaan we vanaf groep 4 de kinderen verdelen over de andere groepen. Zij krijgen
werk mee wat ze zelfstandig kunnen maken. In de middag doen zij vaak mee met de
groep waarin ze werken, bijvoorbeeld aan een tekenopdracht.
Bij de groepen 1 en 2 en 3 (voor de kerstvakantie) ligt dit wat lastiger. Die kan je niet
met een pakket werk naar een andere groep sturen. Dan maken we de afweging:
gaan we een andere groep opdelen, zodat die leerkracht voor een groep 1, 2 of 3
kan? Of sturen we de kinderen naar huis? De beslissing wordt vaak op het laatste
moment genomen omdat we hopen op een andere oplossing.
En dan hebben we uw medewerking als ouder nodig. Het is nu 2 x voorgekomen dat
we een groep naar huis hebben gestuurd en altijd hadden we de medewerking van
ouders. Het kan echter zijn dat u als ouder uw kind toch niet kan opvangen thuis. Dan
komt het kind gewoon naar school en sluit het bij een andere groep aan.
Waarom vertel ik u dit? Ik wil u graag laten weten dat wij er alles aan doen om uw
kind goed onderwijs te kunnen geven. Helaas zijn wij soms met de handen gebonden
en vragen wij u om begrip voor de oplossing die wij op dat moment kiezen.
goede kwaliteit blijft!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Ik ben Daniëlla Theuws, 27 jaar oud en kom
uit Casteren. Sinds donderdag 8 februari
ben ik werkzaam op de Hobbitstee. Ik zal
vooral te vinden zijn als onderwijsassistent in
groep 1. Ik ben hier werkzaam van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
13.00.
Ik ben een bezige bij die niet zo goed stil
kan zitten. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om ergens wat te gaan
drinken of leuke dingen te doen. Speel ik klarinet in een harmonieorkest bij de
muziekvereniging in Casteren. Daarnaast hou ik van zingen, kaarten maken en duik ik
graag weg in een mooi boek. Naast deze hobby’s haak ik ook. En ga ik iedere week
bij ons in het dorp naar het handwerkcafé waar ik samen met anderen creatief bezig
ben.
Heb je vragen stel ze gerust!
Groet,
Daniëlla Theuws

Schoolproject

Op 12 maart starten we met ons jaarlijkse schoolproject.
Het thema is dit jaar Kunst! Kinderen gaan kunstwerken
onderzoeken, naar een museum en zelf kunst maken. Op
woensdag 14 maart zal het project gezamenlijk geopend
worden met een optreden van juf Maya en juf Ineke.
Als afsluiting op vrijdag 30 maart wordt er een heus
Hobbitmuseum opgericht met een kunstcafé, waar we u als ouder graag ontmoeten
om de kunstwerken van uw kind(eren) te bekijken.

Schoolreisje groep 1 en 2
Wegens enorm succes, zowel bij kleuters als bij de
begeleidende ouders, gaan we dit jaar op donderdag 7 juni
wederom naar camping De Paal in Bergeijk.
Meer informatie ontvangt u van ons in de maand mei.

De school in een nieuw jasje!
Komende zomervakantie staat er weer een boel te gebeuren op de Hobbitstee!
Allereerst worden de boeiborden (de groene borden rondom de school) vervangen.
Ze zijn aan het rotten en zijn hard toe aan vervanging. De boeiborden laten we
aansluiten aan een andere verandering, namelijk een nieuw schoolplein. We hebben
anderhalf jaar geleden een aantal speeltoestellen vervangen en extra aangeschaft,
nu gaan we het schoolplein anders inrichten, namelijk volgens de principes van
natuurlijk spelen! Meer groen, meer speelplekjes, minder tegels in een natuurlijke
setting. Daarbij houden we rekening met de wensen van de kinderen, de
leerlingenraad wordt er bij betrokken. Er zal bijvoorbeeld gevoetbald kunnen blijven.
De boeiborden sluiten hierbij aan en zullen een houtlook krijgen.

Tot slot wordt de school van binnen geverfd, komt er een
nieuwe vloer in de klaslokalen en krijgen we nieuw meubilair!
Als alles volgens plan verloopt, starten we het nieuwe
schooljaar met een nieuwe school en een nieuw schoolplein.
Daarbij hoort natuurlijk een grote opening! We houden u op de
hoogte!

Open dag

Facebook
De eerste foto’s zijn geplaatst! We nodigen u van harte uit om een kijkje te
nemen op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/saltoschool.dehobbitstee.5
Nieuwe leerlingen
Levi-Quinn, Nadir en Samir zijn in februari in groep 1 op de Hobbitstee begonnen.
Welkom en veel plezier op de ‘’Hobbitstee’’

Verjaardagen Maart
2 maart:
Quinn - groep 5
Giano – groep 5
3 maart:
Mika – groep 2
4 maart:
Nova – groep 1
7 maart:
Max – groep 8
11 maart:
Jaeda – groep 5
14 maart:
Tijn – groep 4
24 maart:
Nancy – groep 6
27 maart:
Iris – groep 2
29 maart:
Sem – groep 2

Kalender Maart
Maandag 12 maart:
Schoolproject Kunst!
Dinsdag 13 maart:
Rapportgesprekken 2 groep 3 tm 8
Donderdag 15 maart:
Rapportgesprekken 2 groep 3 tm 8

Dinsdag 27 maart:
AC vergadering
Vrijdag 30 maart:
Hobbittheater (vanaf 13.00)

