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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht weet, krijgt de Hobbitstee een groene
speelplaats. Maar hoe komt deze er nou uit te zien?
Afgelopen week zijn alle kinderen van de Hobbitstee, in
opdracht van de leerlingenraad, bezig geweest om
deze vraag te beantwoorden. Ze hebben getekend,
geschreven, overlegd met elkaar en vragen gesteld.
A.s. maandag komt de leerlingenraad weer bij elkaar om er 1 plan van te maken. Een
hele klus! Wat willen de jongere kinderen? Wat willen de oudere kinderen? En hoe zit
het met de veiligheid? We maken samen een voorstel en daarna gaat dit voorstel
naar de architect die het verder uitwerkt.
We zijn heel benieuwd!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Besteding sponsorgeld en Jumbo spaaractie
De opbrengst van de sponsorloop en de VoeltGoedMarkt 2017 ging voor 2/3e deel
naar het LilianeFonds en voor 1/3e deel naar school. Dat betekende dat wij 1000 euro
hadden te besteden. De leerkrachten hebben er voor gekozen om ieder 125 euro te
besteden per klas. De een heeft er o.a. boeken en educatieve spelletjes van gekocht,
de ander heeft het besteed aan lego, extra numicon materialen of inzichtspelletjes.
De leerlingenraad heeft een voorstel richting de
leerkrachten gemaakt voor de besteding van de
opbrengst van de Jumbo spaaractie. Dit was een
goed voorstel!
Er is uiteindelijk gekozen voor een nieuwe
wereldbol, Knexx, wascoduimpjes, kleine etuis voor
het numicon materiaal, 2 ballen voor in de
speelzaal en bouwmateriaal bestaande uit ballen en stokken waar kinderen grote
kubussen mee kunnen maken,
Bedankt voor ieders inzet!

Sponsorloop en Voelt Goed Markt 2018
Wanneer: woensdag 23 mei
Hoe laat: van 16.45 uur tot 19.00 uur
Waar: rondom school
Wie steunen wij: het Liliane fonds
Op woensdag 23 mei vindt rondom school de jaarlijkse sponsorloop
(van 16.45 u - 17.30 u) en de Voelt Goed Markt (17.45-19.00 u) plaats.
Twee derde van de opbrengst gaat dit jaar voor de 2e keer naar het
Liliane fonds.
De kinderen hebben verleden jaar al kennis gemaakt met dit fonds.
Doordat het direct met kinderen te maken heeft, was de betrokkenheid
enorm. Er is verleden jaar dan ook maar liefst € 3256,87 door kinderen
en ouders bij elkaar gebracht.
Het bedrag dat van de opbrengst overblijft, wordt besteed aan de kinderen van de
Hobbitstee. In het verleden is gekozen voor vernieuwing van de klimtoestellen en voor
uitbreiding van het buitenspelmateriaal.
De Voelt Goed Markt wordt een bruisende markt vol talent van en voor oud en jong,
met food (door ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 8 ingebracht) mode,
workshops…… etc
Om te kinderen nog meer te betrekken gaan zij van te voren zelf aan de slag.
Ouders van de activiteiten commissie zullen de kinderen op 20 april in de klas
inspireren om ter promotie van de VGM posters te ontwerpen (gr 5), lied maken (gr 6),
krant maken (gr 7) filmpje (gr 8)
Meer informatie volgt!!

Schoolproject “Kunst maak je zelf”
Na een gezamenlijke opening, waarbij de
kinderen een kunst quiz moesten oplossen,
zijn alle groepen enthousiast en met veel
creativiteit aan het werk gegaan.
3 weken lang was de Hobbitstee een
kunstatelier, waarbij werken van o.a
Mondriaan, Rembrandt, Cornelis le Mair,
Harding, Andy Warhol, Corneille en da
Vinci als inspiratie dienden.
Het schoolproject is op 30 maart met een druk bezochte “overzichtstentoonstelling”
afgesloten. Voor de bezoekers een unieke gelegenheid om zoveel beroemde
meesters bij elkaar te zien!

Pietevogel
Op woensdag 25 april gaan de kinderen van de groepen 1,2 en 3 op zoek naar de
Pietevogel. Ze gaan hippen, springen, waggelen en een stukje vliegen door het
heempark Frater Simon Deltour Genneperweg 145
Pietevogel is een dwaalwandeling door het heempark met
een mooi verhaal onder de boom, spannende
natuurspelletjes en een vogeltje dat weg is! Het heempark
wordt even vogeltjesbos. In het vogeltjesbos zitten de
vogeltjes in de bomen. Sommige vogeltjes kom je vanzelf
tegen en andere, daar moet je even naar zoeken! Alle
vogeltjes hebben een briefje bij zich. Op dat briefje staat een
natuurspelletje om samen te doen …. en kun jij het vogeltje
vinden? Echte vogelaars zoeken niet alleen met hun ogen,
ze zoeken ook met hun oren!
Deze natuuractiviteit is ontwikkeld rondom het prentenboek
van Harrie Geelen: Zoek Vogeltje.

Informatieavond Social Media
Op woensdag 4 april was er een informatieavond georganiseerd voor de ouders van
groep 4 /m 8 met als onderwerp ‘social media en kinderen’. Katja Verhagen van
Mediafulness heeft ons verteld over het leven van onze kinderen op social media,
heeft ons inzichten gegeven en heeft ons gewezen op de gevaren én op ons eigen
voorbeeldgedrag.
Het was een interessante avond die we zeker
vaker terug zullen laten komen. Deze
informatieavond gunnen we namelijk elke
ouder!
De afspraken die er uit voort zijn gekomen:
•

•
•
•
•
•

Uitleggen hoe iets in een app kan
overkomen
o Thuis: gesprek er over voeren
o Op school: scene nabootsen,
dramales
Moeilijke gesprekken tussen kinderen face to face. Eventueel begeleiding
vanuit school.
Vervolg: gesprek met beide ouders en school.
Als ouders onderling om advies vragen (oudersapp?)
Ouders en school houden elkaar op de hoogte van wat speelt, mocht dit
nodig zijn.
Een gesprek is oplossingsgericht. Kinderen denken mee over de oplossing. Er is
een open communicatie en het is belangrijk dat er wederzijds begrip is of
ontstaat.

School denkt na over om het schooljaar te starten met een groepsapp waar ook de
leerkracht in zit.

Nieuwe leerlingen
Azenya en Max zijn in maart in groep 1 op de Hobbitstee begonnen.
Welkom en veel plezier op de ‘’Hobbitstee’’

Verjaardagen April

1 april:
Femke – groep 1
3 april:
Eyüp – groep 1
13 april:
Cas – groep 4
14 april:
Julius – groep 7
16 april:
Jarréld – groep 3

17 april:
Thomas – groep 6
20 april:
Lieke – groep 4
24 april:
Lara – groep 1
26 april:
Femke – groep 6
27 april:
Niene – groep 7
28 april:
Moon – groep 4

Kalender April
Maandag 2 april:
Tweede Paasdag

Dinsdag 17 april:
Eindcito groep 8 (tm do 19-04)

Woensdag 4 april:
MR vergadering

Donderdag 26 april:
Sportdag

Woensdag 11 april:
Hobbitkrant 7

Vrijdag 27 april:
Koningsdag

Donderdag 12 april:
Schoolfotograaf

