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Beste ouders/verzorgers,

Met de nieuwe boeiborden is de eerste stap gezet in de
fysieke verandering die de Hobbitstee zal ondergaan.
Een aantal wensen van de kinderen voor het groene
schoolplein zijn meegenomen in de plannen die de
ontwerper van ‘de Boomaap’ bedacht heeft voor ons
schoolplein. In de eerste 3 weken van juli zal dit langzaam ontstaan op de
speelplaats! Het groen komt in het najaar. Leuk om er over na te denken, nog leuker
om te zien hoe het vorm gaat krijgen!
Op 25 mei is de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan.
SALTO heeft zich daar goed op voorbereid door o.a. overeenkomsten met bedrijven
af te sluiten (denk aan de bedrijven die de software aanleveren waar de kinderen
mee werken, of het ouderportaal wat wij gebruiken), maar ook om na te denken over
de gegevens die wij als school van u en uw kind mogen opslaan. Daarnaast zijn er
protocollen opgesteld voor het maken van foto’s en video’s en het gebruik van social
media. Dit hebben wij als school al ten uitvoer gebracht toen we gestart zijn met
Facebook. Kortom, veel om aan te denken en om op te letten.
Er ging echter al heel veel volgens de nieuwe afspraken. Dat was fijn om te beseffen.
Zo gaven we al een aantal jaar geen klassenlijsten meer mee waar uw NAWgegevens op staan.
Wat voor u nieuw zal zijn, is dat we u jaarlijks vragen om toestemming voor het maken
van beeldmateriaal en het plaatsen van deze op social media.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
We zijn heel benieuwd!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Ruzie

Overal waar kinderen samen leven en spelen, komt ruzie voor. Ruzie met broertjes en
zusjes, of met vriendjes op straat of op school. Ruzies horen erbij. Ze zijn vervelend,
maar ook nuttig: kinderen leren er veel van. Bijvoorbeeld om voor zichzelf op te
komen en om samen naar oplossingen te zoeken. Kinderen kunnen zelf al veel ruzies
oplossen. Wanneer het kinderen niet lukt om zelf met een oplossing te komen dan
hebben ze uw hulp nodig.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.
U kunt me ook bellen of mailen.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Sportdag 26 april 2018

In het begin van de week leek het weer nog roet in het eten te gooien. Maar
gelukkig klaarde het wat op en kon op donderdag 26 april de sportdag toch
doorgaan. Onder leiding van veel sportieve ouders, stagiaires en leerkrachten gingen
de kinderen enthousiast aan de gang met allerlei sportactiviteiten. Deze activiteiten
liepen uiteen van voetbal, judo, crossfit en kickboksen tot allerlei spelletjes en dans
voor de groepen 1 en 2. Ook was er een grote hindernisbaan voor groep 3 tot en met
8 en een springkussen voor de groepen 1/2. Het was een leuke en sportieve dag!
Alle ouders, leerkrachten en stagiaires bedankt voor jullie inzet en hulp.

Avond4daagse
Vlak voor de meivakantie hebben de kinderen al een brief over de
Avond4daagse mee gekregen.
Op maandag 4 t/m vrijdag 8 juni wordt er in de wijk Hanevoet wederom de
jaarlijkse avond4daagse gehouden. Gedurende deze avonden loop je
gemiddeld 5 kilometer per avond. Je mag één avond overslaan, dus als je
tenminste vier van de vijf avonden meeloopt, krijg je op de vrijdagavond
hiervoor een echte medaille!
Kun je de vrijdagavond niet lopen, dan is maandag t/m donderdag lopen dus
ook al voldoende voor een medaille (wel even aangeven, want dan kun je
donderdag ook je medaille al krijgen).
Als gezonde school moedigt BS De Hobbitstee het meedoen aan de
Avond4daagse aan en zal voor de meelopende kinderen een school t-shirt ter
beschikking stellen.
De start zal iedere avond om 18.30u op de Keverberg zijn. En tussen 19.30 en
20.00u ben je dan alweer terug. Ook bij slecht(er) weer zal de wandeling
gewoon door gaan, dus zorg dat je je daar dan ook op kleedt (bij onweer
wordt het mogelijk wel afgelast).
Dus verzamel al je vriendjes en
vriendinnetjes en vraag (een paar) ouders
om ook mee te lopen als begeleiding.
Ben je verhinderd om als ouder elke avond
te kunnen meelopen? Misschien kan uw
kind een avond met een vriendje of
vriendinnetje meelopen? En een tip voor
de ouders van de bovenbouw: het is heel
goed te doen om met twee ouders
meerdere kinderen te begeleiden. Zo
kunnen de kinderen wel elke avond samen
lopen en is er toch begeleiding.

En wie denk dat de Avond4daagse saai is…. De Avond4daagse is vooral veel
gezelligheid, samen met vriendjes en vriendinnetjes gezond bezig zijn en veel
lol hebben ennuh… o ja, dan ook nog een stukje wandelen. Dus kom dat zelf
ook een keer ervaren en loop mee!
Elke avond is er een andere route, dus afwisseling is er genoeg.

Kosten
De inschrijving vanuit school is gesloten. Inschrijven op de maandag- en
dinsdagavond voor de start kan ook altijd nog, maar dan betaal je wel 6 euro
per deelnemer.

Medailles
Als je met de avond4daagse meeloopt, loop je natuurlijk om op de laatste
avond die medaille te krijgen! Om die ook echt te verdienen moet je dan wel
vier van de vijf avonden meelopen.
Elk jaar dat je meeloopt is deze medaille anders, want het cijfer dat erop staat
geeft aan hoeveel jaar je al hebt meegelopen.
Als je voor de eerste keer meeloopt, krijg je een medaille met het cijfer 1, maar
als je voor het tweede jaar meeloopt staat er een 2 op, derde jaar een 3 enz.
En voor elk vijfde jaar dat je meeloopt, is de medaille zelfs goudkleurig.
Als je zelf recent (enkele jaren geleden zijn de medailles gewijzigd) al eerder
hebt meegelopen ken je deze medailles vast al.
Hier is nog een leuk filmpje over de medailles te zien:
http://www.avond4daagse.nl/deelnemen/film-medailles en hieronder staan
de eerste tien medailles op een rijtje:

De avond4daagse is niet iets nieuws, maar was er vroeger ook al.
Misschien heeft jouw vader of moeder als kind ook al eens de avond4daagse
gelopen en een medaille daarvoor gekregen. Vraag er maar eens na!

De medailles van vroeger zagen er toen zo uit:

En als je ouder dit jaar dan weer meeloopt, tellen die medailles van vroeger
nog gewoon mee. Er kan bij het inschrijven aangegeven worden voor het
hoeveelste jaar er wordt gelopen en dan krijgt je daar de bijpassende
medaille voor.
Een mooie reden om als ouder een keer met je kind mee te lopen!

Voorbereiding Avond4daagse
De tekst hieronder is afkomstig van de site www.avond4daagse.nl:
Waar moet ik rekening mee houden als mijn kinderen (en ik) de
Avond4daagse lopen? Een paar tips!
Eten en drinken
Geef uw kind iets energierijks te eten mee (bijvoorbeeld fruit of een krentenbol)
en iets te drinken. Het is beter om geen koolzuurhoudende drank te drinken en
liever ook niet al te koude drank. Wees spaarzaam met snoep.
Kleding
Houd vooraf het weerbericht in de gaten en zorg dat uw kind de juiste kleding
draagt en meeneemt: niet te warm of te koud, regenkleding als er regen
verwacht wordt. U kunt uw kind beter een poncho meegeven dan een
paraplu, omdat een paraplu dragen in een grote groep mensen risico met
zich meebrengt dat anderen geraakt worden door de paraplu.
Zorg dat uw kind op ingelopen schoenen loopt. Koopt u nieuwe schoenen
voor de Avond4daagse, loop deze dan ruim van tevoren samen goed in (dat
is nog gezellig ook en meteen een goede training).
Beloning
Ieder kind dat de Avond4daagse succesvol uitloopt krijgt een medaille.
Natuurlijk is het leuk als ouders ook nog een presentje te geven.
Maar die hoeft niet perse ongezond te zijn. Zoek dat eens in de gezonde hoek!
In plaats van snoep kun je bijvoorbeeld ook een cadeautje aan een ketting of
slinger bevestigen. Inspiratie nodig? Hieronder geven we je enkele suggesties
(bron:GGD)



















Springtouw
Waterpistool
Bloemen
Draaitol
Jojo
Plaktattoos
Zweetbandje
Bellenblaas
Sleutelhanger
Gum/opschrijfboekj
e
Frisbee
Buttons
Stoepkrijt
Toeter/fluitje
Vlieger
Bal
(strip)Boek of Donald Duck

Stempelpost
Elke dag zal er halverwege de route een stempelpost zijn, waar ook drinken en
een versnapering uitgedeeld wordt. Als er veel deelnemers vanuit onze school
deelnemen willen we kijken of vanuit team de Hobbitstee het lukt om bij deze
stempelpost elke dag een juf/meester aanwezig te hebben om de kinderen
aan te moedigen. Er kunnen bij de stempelpost ook altijd extra handen
gebruikt worden, dus als u als ouder hierin wilt helpen, horen we het graag!
Als extra zal er op de woensdag van de te lopen route een puzzeltocht
gemaakt zijn. En op de vrijdag zullen alle wandelaars feestelijk onthaald
worden op het Keverbergveld. Het Opleidingsorkest van Harmonie Phileutonia
zal dan alle lopers trakteren op een leuk stukje muziek.

Veel succes!
Allemaal alvast heel veel succes en een hele goede en gezellige
Avond4daagse gewenst! Voor verdere vragen kun je altijd terecht bij Angela
of Maya.
Vakantierooster 2018-2019
De vakanties voor het nieuwe schooljaar zijn al bekend. Er zijn echter ook nog 4
lesvrije dagen die nog NIET ingepland zijn. Deze zullen later bekend gemaakt
worden.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Juniweek
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
22 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
3 juni 2019 t/m 7 juni 2019
10 juni 2019
8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

NB Hemelvaart, de juniweek en Pinksteren sluit op elkaar aan.

Nieuwe leerlingen
Er zijn in april en mei geen nieuwe leerlingen ingestroomd.

Verjaardagen Juni
4 juni:
Hossam – groep 7
10 juni:
Charlotte – groep 4
12 juni:
Nola – groep 1
14 juni:
Sanne – groep 2
15 juni:
Romy – groep 8
Youri – groep 8
16 juni:
Jelle – groep 4

18 juni:
Romaisa – groep 3
Djunaid – groep 3
20 juni:
Tim – groep 1
23 juni:
Naw – groep 2
26 juni:
Sofie – groep 6
29 juni:
Dennis – groep 6

Kalender Juni
Vrijdag 8 juni:
Rapport 2 groep 1 en 2
Maandag 11 juni:
Lesvrije week – kinderen vrij (tm 15-6)
Dinsdag 19 juni:
AC vergadering
Dinsdag 26 juni:
Doordraaien nieuwe juf/meester
Rapportgesprekken 2 groep 1 en 2
Facultatieve rapportgesprekken groep 3 tm 5
Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Voorzichtige richtingsgesprekken groep 6

Donderdag 28 juni:
Rapportgesprekken 2 groep 1 en 2
Facultatieve rapportgesprekken groep 3 tm 5
Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Voorzichtige richtingsgesprekken groep 6
Vrijdag 29 juni:
Hobbitkrant 10
Hobbittheater: ouderbedankmiddag!
12.30 – 14.15

