Van de directie
Lente op de Hobbitstee! Het weer werkt nog niet
iedere dag mee, maar gelukkig hebben we al een
paar fijne dagen gehad. De kleuters hebben al
heerlijk gespeeld in de schooltuin! In deze info
onder andere meer over de culture ankers Glas,
groep 8 en de e-waste race, toneel in groep 4 en 5
en natuurlijk wat er de komende tijd nog op de
planning staat. Veel leesplezier!
Culture Ankers: GLAS!
Drie weken lang zijn de leerlingen van de
Hobbitstee bezig geweest met glas. Met op 29
maart een prachtige afsluiting die erg druk
bezocht is. Ontzettend leuk! De kinderen zijn op
verschillende excursies geweest naar de
Glasblazerij, het Glasmuseum, een
glasstadwandeling gemaakt en hebben ook zelf
gewerkt met glas. De mooiste creaties zijn
gemaakt en iedereen heeft weer veel geleerd!
Hierbij een impressie! 

Juf Lize
Juf Lize is per direct met verlof gegaan. Lize komt
nog wel naar school op 11 april om afscheid van
groep 4 te nemen! Wij wensen juf Lize nog een
heel fijne zwangerschap en we hopen haar snel
weer te zien met de tweeling!

Groep 8 naar het Rijksmuseum!
Op 20 maart heeft groep 8 een bezoek gebracht
aan het Rijksmuseum! Zij hebben de rondleiding
‘Proef de Gouden Eeuw’ gevolgd. Groep 8 wist erg
veel te vertellen over de verschillende schilderijen
en kunstwerken door de lessen, filmpjes en
opdrachten! Deze excursie heeft de Hobbitstee
samen gedaan met de Sterrenkijker Leerdam en
de Sterrenkijker Kedichem, ontzettend leuk en
voor herhaling vatbaar!

E-Waste Race
Even verder met groep 8… Denkt u allen nog aan
de E-waste Race? U kunt nog elektronisch afval
inleveren tot 12 april! Dan wordt dit project
afgesloten!
Toneel in groep 4 en 5!
Op 3 april hebben de leerlingen van groep 4 en 5
samen met La Troupe een theatervoorstelling
gespeeld in Stadspodium Go. Het stuk heette:
“Thea is spoorloos” en het was een groot succes!
De kinderen en het publiek hebben genoten! De
afgelopen weken hebben de kinderen na
schooltijd heel hard geoefend en dat was te zien!
Nogmaals grote complimenten, natuurlijk ook
voor de theater juf Mirjam Gosselink!

Bibliotheek aan zet
Op donderdag 5 april is de bibliotheek op visite
geweest in groep 4. Het thema was theaterlezen
met het boek “Wat de boer zegt van zijn kippen”.
De kinderen waren erg enthousiast, ze hebben
gewerkt met op toon lezen, expressief lezen, voor
de groep presenteren en het allerbelangrijkste:
voor de groep buigen en applaus ontvangen!

Belangrijke data
20-04-2018 Koningsspelen met continurooster
tot 13:30 uur
23-04-2018 Meivakantie
t/m
04-05-2018
07-05-2018 Weer naar school
10-05-2018 Hemelvaart
t/m
11-05-2018
21-05-2018 Tweede Pinksterdag
11-06-2018 Groep 8 op schoolkamp
t/m
13-06-2018
19-06-2018 Schoolfotograaf
t/m
20-06-2018
28-06-2018 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
29-06-2018 Waterfeest
13-07-2018 Laatste schooldag voor de
zomervakantie

