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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
De laatste Hobbitkrant van dit schooljaar! Terugkijkend
op het schooljaar zie ik dat het team van de Hobbitstee
veel heeft gedaan om de kinderen te laten groeien en
bloeien. Daarnaast is er ook hard gewerkt aan de
ontwikkeling van de school, wat weer ten goede komt
aan de kinderen. Want altijd staat het kind centraal!
Denk aan het invoeren van Bouw, een leesprogramma voor de onderbouw. Het
gebruiken van Numicon ter ondersteuning van het rekenen. Het geven van Engels en
het inzetten van laptops vanaf groep 1. Het inzetten van Levelwerk voor de leerlingen
vanaf groep 6 die meer aan kunnen. Maar ook ‘achter de schermen’ hebben we een
aantal zaken aangepast zodat de leerkrachten minder adminstratief werk hoeven te
doen. Daarnaast hebben we de kinderen nog beter in beeld gekregen met hun
onderwijsbehoeften door de observatielijst van ZIEN (observatie voor de sociaal
emtionele ontwikkeling) uit te breiden, het voeren van kindgesprekken en het spreken
met elkaar over de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast blijft het contact
met u als ouder het allerbelangrijkste!
En dan heb ik gelijk een mooi bruggetje naar de ouderbedankmiddag. Wat een
opkomst, wat een betrokkenheid! Ondanks de hitte had ik geregeld kippenvel op mijn
armen staan door de mooie middag die we samen hadden.
Juf Maya, juf Angela, ouder Daniele Gemen en ouder Bregje van Duren, bedankt
voor de organisatie!
Ik wil u nogmaals hartelijk voor uw inzet en betrokkenheid van afgelopen schooljaar.
Tot 20 augustus!
Met vriendelijke groet,
Ilse Potjewijd

Vakanties
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.

Lesvrije dagen
Vrijdag 12 oktober
Maandag 12 november
Vrijdag 15 februari
Maandag 11 maart

Start nieuwe schooljaar
Op maandag 20 augustus zal het nieuwe schooljaar op een ludieke wijze worden
geopend! We zien u (of uw kind(eren) graag om half 9 op het bovenbouwplein!

Opbrengst Voelt Goed Markt
Dit jaar stond de Voelt Goed markt en de sponsorloop in het teken van het goede
doel: Liliane Fonds. En wat hebben de kinderen hard gerend en wat hebben de
ouders (en kinderen) lekkere hapjes gemaakt. Er waren ook weer hele creatieve
kraampjes waar iets gekocht kon worden, gespeeld kon worden. Prachtig om te zien
hoe iedereen zich zo inzet!
De totale opbrengst is € 2470,82!!
2/3 deel zal naar het Liliane Fonds gaan, te weten €1647,20. Het andere
deel zal de school besteden t.b.v. de kinderen.
Bedankt allemaal!

Tripple P trainingen
Beste ouders/verzorgers/professionals,
Na de zomervakantie gaan er weer enkele trainingen van start;
•

Triple P training voor ouders met kinderen onder de 12 jaar, op 3 september,
van 19.30-22.00 uur.
(Vervolgdata: 10-09, 17-09, 24-09, 29-10)

•

Triple P training voor ouders met kinderen onder de 12 jaar, op 4 september,
van 09:00-11:30 uur.
(Vervolgdata: 11-09, 18-09, 25-09, 30-10)

•

Triple P training voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar, op 4 september van
19.30-22.00 uur.
(Vervolgdata: 11-09, 18-09, 25-09, 30-10)

•

Triple P training voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar, op 6 september, van
09:00-11:30 uur.
(Vervolgdata: 13-09, 20-09, 27-09, 01-11)

•

Triple P training voor gescheiden ouders, op 5 september,
09.00-11.30 uur.
(Vervolgdata: 12-09, 19-09, 26-09, 03-10)

•

Triple P training voor gescheiden ouders, op 6 september,
19.30-22.00 uur.
(Vervolgdata: 13-09, 20-09, 27-09, 04-10)

De genoemde trainingen vinden plaats op locatie: Pastoriestraat 147.
De trainingen kunnen doorgaan, wanneer zich voldoende deelnemers hebben
aangemeld.
Daarnaast zullen er na de zomer ook een aantal lezingen en workshops worden
georganiseerd.
• Lezing: ‘Lifestyle’ op 21 juni van 19:30-21:30
• Lezing: ‘Weerbare kinderen (0-12 jr)’ op 27 sept van 19:30-21:30
• Workshop: ‘Zelfredzaamheid stimuleren bij tieners (12+)’ 18 oktober van 19:3021:30
• Lezing: ‘Hoe kan ik mijn tiener helpen sociaal vaardig te zijn? (12+)’ op 15
november
Locatie: Kinderdagverblijf ’t Parelbosch, Waghemakerstraat 1b.
Via onze website kunt u meer informatie lezen over deze cursus en lezingen en kunt u
zich kosteloos aanmelden. Heeft u nog vragen dan kan dat
via info@omniajeugdzorg.nl
Met vriendelijke groet,
Team Omnia

“Mam… ik verveel me zo….”
De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor ontspanning, leuke dingen doen
en genieten met elkaar.
Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland gaan of die in
Nederland hun vakantie doorbrengen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die niet
weggaan.
Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er altijd nog een paar weken die
thuis doorgebracht worden. Weken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en
waarin ouders soms het gevoel krijgen dat ze veel energie moeten steken in het
bezighouden van hun kinderen.
Kunt jij ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?
Bijvoorbeeld:
• wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen,
• welke uitstapjes je kunt maken in Nederland,
• of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank?
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.
Je kunt me ook bellen of mailen.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Nieuwe leerlingen
Er zijn in juni geen nieuwe leerlingen ingestroomd.

Verjaardagen Juli/Augustus

3 juli:
Iris – groep 8
4 juli:
Puck – groep 6
5 juli:
Jesse – groep 1
7 juli:
Jemuël – groep 2
Berkin – groep 2
8 juli:
Milan – groep 5
Salim – groep 4
11 juli:
Sam – groep 2
14 juli:
Linde – groep 8
Gigi – groep 3

15 juli:
Pablo – groep 5
Menne – groep 7
18 juli:
Serena – groep 2
20 juli:
Yolé – groep 2
22 juli:
Hans – groep 8
Mischa – groep 8
23 juli:
Isa – groep 1
25 juli:
Cas – groep 7
27 juli:
Hugo – groep 6
31 juli:
Ayla – groep 8

Kalender Juli/Augustus
Dinsdag 3 juli:
Schoolreisje groep 3 tm 7
Kennismaken nieuwe leerkracht
Woensdag 4 juli:
Musical groep 8
Maandag 9 juli:
Zomervakantie (tm vrij 17 augustus)
Maandag 20 augustus:
Eerste lesdag

2 augustus:
Cade – groep 1
Sapa – groep 2
7 augustus:
Jim – groep 3
8 augustus:
Aymen – groep 4
10 augustus:
Sundus – groep 3
11 augustus:
Chrissey – groep 8
Rayan – groep 7
16 augustus:
Ties – groep 2
18 augustus:
Mayte – groep 2
19 augustus:
Filip – groep 4
Lilian – groep 1

20 augustus:
Juliette – groep 3
21 augustus:
Kiki – groep 7
22 augustus:
Keano – groep 2
23 augustus:
Sami – groep 4
24 augustus:
Nina – groep 8
25 augustus:
Emir – groep 3
26 augustus:
Anniek – groep 6
28 augustus:
Vito – groep 8
Yavi – groep 1

