Van de directie
De laatste info van dit schooljaar al weer. En wat
een mooi schooljaar hebben we weer gehad! Veel
geleerd, leuke activiteiten en grootse feesten! Het
jaar is hard gegaan. Er zijn nieuwe mensen
bijgekomen en we zwaaiden dit jaar ook veel
mensen uit, juf Heleen en straks natuurlijk ook
meester Coen, juf Elfride, juf Merel en juf Roos!
De groepsindeling is bekend en de laatste lootjes
zijn aangebroken. Groep 8 is druk bezig met de
musical, rapporten worden geschreven en vrijdag
natuurlijk ook nog een waterfeest!
Voor volgend jaar, kunnen wij u alvast verklappen,
staat ons ook een bijzonder jaar te wachten! Een
echt jubileumjaar! OBS De Hobbitstee viert dan
het 40-jarig jubileum en dat laten wij natuurlijk
niet stilletjes voorbij gaan! Volgend schooljaar
hoort u hierover meer maar we kunnen u nu
alvast zeggen dat het wederom een topjaar gaat
worden!

Meester Coen met pensioen!
Meester Coen is 40 jaar meester! In 1977 is hij
begonnen in Schiedam en hij viert dit 40-jarig
jubileum op de Hobbitstee. Dit schooljaar zullen
wij helaas afscheid van hem moeten nemen want
meester Coen gaat heerlijk met een welverdiend
pensioen! De kinderen van groep 3 en alle
collega's zullen hem erg gaan missen maar tot de
zomervakantie genieten we nog van zijn
aanwezigheid!

Juf Elfride, juf Merel en juf Roos..
Ook juf Elfride, juf Merel en juf Roos zullen
volgend jaar niet meer op de Hobbitstee werken.
Juf Elfride heeft een andere baan in haar
woonplaats Houten met een nieuwe uitdaging!
Ook Juf Merel en juf Roos gaan op andere
(O2A5)scholen werken. Wij wensen alle drie de
juffen heel veel succes en plezier toe en hopen dat
ze nog eens bij ons op bezoek komen!

Ons schoolgebouw krijgt een make-over 
Wellicht heeft u deze week al een paar
veranderingen in de school gezien en dit is nog
maar het topje van de ijsberg! Onze mooie
Hobbitstee krijgt een make-over! Er is een
enthousiaste werkgroep van ouders en
leerkrachten aan de slag gegaan om de Hobbitstee
nog meer te laten schitteren! De rode prikborden
in de hal zijn fris wit geverfd en ook de buitenkant
van het gebouw zal weer opnieuw vrolijk geel
worden geverfd! Daarbij worden ook de
speeltoestellen voorzien van een nieuwe verflaag!
Verder zijn er nog meer ontwikkelingen gaande
om de hal opnieuw in te richten en ook de
kleutervleugel gaat met de tijd mee! Meer
informatie volgt natuurlijk, wij kunnen u nu al
zeggen dat wij hier erg blij mee zijn! We houden u
op de hoogte!

STAAL
Wij kunnen u vast mededelen dat wij volgend jaar
gaan starten met een nieuwe taal- en
spellingsmethode, namelijk Staal!
Het team en de MR is erg enthousiast en wij
kunnen niet wachten om te beginnen in groep 4
t/m 8!
Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen
brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct
resultaat in hun eigen presentatie of publicatie.

Het waterfeest!
Aanstaande vrijdag hebben wij waterfeest op
school. Deze dag zal in het teken staan van spelen
met water! Badkleding, of kleding die nat mag
worden (evenals schoenen), wordt aangeraden.
Geeft u uw kind extra kleding en een handdoek
mee in een tas. Groep 1 t/m 4 zullen dit
programma in de ochtend hebben, groep 5 t/m 8
in de middag.
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Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Waterfeest
Eindmusical groep 8
Laatste schooldag voor de
zomervakantie, alle kinderen zijn
om 12:15 uit

Kamp groep 8!
Wij vonden het kamp leuk en gezellig. Wij vonden
het avondspel met alle juffen en meesters het
leukste, want het was erg spannend en soms was
het ook grappig. Het ging over een moord op de
koikarpers van Aad en je gaat iedereen verdenken
van die moord. Het eten was lekker en het was
gezellig om zo met elkaar te eten. De kamers
waren klein, maar wel knus en gezellig. We kregen
veel vrije tijd om zelf dingen te doen. Kortom: het
was erg leuk!
Mats van Lit en Milan Molenaar

Musical
De musical gaat over de camping ‘Alles went!’.
Govert, Amber en Caro hebben de camping
verkocht aan Jack en Jones de Spijker. Zij bouwen
op de grond van de oude, gezellige camping een
dure luxe vakantieresort. Ze hebben de halve
camping al plat geschoven met hun bulldozer.
Door de vergeetachtigheid van Govert en de
administratiefout van Jack en Jones staan er veel
vakantiegasten aan de poort van de camping. De
ene helft van de gasten verwacht een oude
gezellige camping en de andere helft van de
gasten verwacht een luxe vakantieresort. Lukt het
Govert, Amber en Caro om de oude camping weer
tot een succes te maken of krijgen Jack en Jones
hun zin?
Wij vinden het leuk om nu steeds met alle
kinderen van groep 8 te oefenen voor de musical.
Het wordt heel leuk, maar je moet wel steeds
goed luisteren naar de tips van de juf. We moeten
namelijk niet alleen spelen, maar er moeten ook
kinderen solo zingen en dansen. We zijn zelf wel
een beetje zenuwachtig, maar we hebben er wel
zin in!
Kim Veltman en Enise Bal

