Welkom!
Hallo allemaal,
De zomervakantie zit er weer op en we zijn blij
iedereen weer gezond op school te zien.
Ondertussen laat de zon zich weer wat meer zien
en stijgt de temperatuur naar een behaaglijk
niveau.
Ook wij hebben er weer zin om er een prachtig
jaar van te maken. Een jaar waarin we met elkaar
wederom zorg gaan dragen voor de ontwikkeling
van uw kind(eren). Een belangrijke taak, waar we
ons zeer bewust van zijn. Een taak die we met
elkaar zo goed mogelijk moeten vervullen. Een
goede communicatie is van groot belang. Wij
rekenen er op dat u bij onduidelijkheden direct
aan de bel trekt. Dit kan bij de leerkracht van uw
kind(eren) of bij de schoolleiding. Andersom kunt
u dit ook van ons verwachten. Op deze manier zijn
we in staat te doen wat we moeten doen. De
kinderen een goede basis geven voor een mooie
toekomst!
Wij wensen u een fantastisch en waardevol jaar
toe!
Met vriendelijke groet,
Cornélie en Robin
Wijzigingen
Een adres-, telefoon- of emailwijziging horen wij
heel erg graag! U kunt deze wijzigingen doorgeven
aan Cornélie cbogerd@o2a5.nl

De nieuwe schoolgids 2017-2018
U kunt onze nieuwe schoolgids 2017-2018 weer
vinden op de website van de Hobbitstee
(www.obsdehobbitstee.nl). U zult zien dat onze
schoolgids dit jaar in een mooi, nieuw jasje in
gestoken evenals deze nieuwsbrief. De naam
“Hobbitstee” is nu meer terug te zien en onze
slogan is nu “Cultuurkanjers in beweging!” We zijn
erg blij met het resultaat!
Overblijven (tso)
U kunt uw overblijfkaart vooraf weer kopen door
24 euro per kaart over te maken op
NL12RABO0126116814 t.n.v. obs de Hobbitstee.
Dit onder vermelding van de naam van uw kind en
de groep. Iedere maandagochtend is onze
coördinator tso Haydie Klemann aanwezig in de
hal van 08.35 tot 09.15. Bij haar kunt u terecht
voor alle vragen omtrent het overblijven.
Onze e-mailadressen
Hierbij nog een keer alle e-mailadressen van het
team van de Hobbitstee inclusief onze nieuwe
collega’s!
Hannie Bats: hbats@o2a5.nl
Trudy van den Berg: tvandenberg@o2a5.nl
Wendy Biemans-Niesthoven:
wniesthoven@o2a5.nl
Robin Bieren: leerdam@o2a5.nl
Cornélie Bogerd: cbogerd@o2a5.nl
Christel Bongers: cbongers@o2a5.nl
Alexander Caspers: acaspers@o2a5.nl
Merel van Dongen: mvandongen@o2a5.nl

Nanda Ellens: nellens@o2a5.nl
Anja van Geffen: avangeffen@o2a5.nl
Lize Laponder: llaponder@o2a5.nl
Renee van der Lee: rvanderlee@o2a5.nl
Karen Looijen: karenlooijen@o2a5.nl
Riquet van Stijn: rvanstijn@o2a5.nl
Marie-José van Scheijndel:
mvanscheijndel@o2a5.nl
Judith Versluijs-van Eijkeren:
jvaneijkeren@o2a5.nl
Ria Versteegh: rversteegh@o2a5.nl
Elfride Vonhof: evonhof@o2a5.nl
Coen Warnik: cwarnik@o2a5.nl
Jacqueline Wijk: jwijk@o2a5.nl
Heleen Wolthuis: hwolthuis@o2a5.nl
De jaaragenda
Volgende week ontvangt u van ons de nieuwe
jaaragenda 2017-2018 met het hele jaaroverzicht
via de mail.
Schoolzwemmen groep 3
Zoals u weet is er veel discussie over de
verantwoordelijkheid van de leerkrachten tijdens
het zwemonderwijs. Zwembaden en scholen
gebruiken doorgaans een protocol, waarin
deze verantwoording is beschreven. In Leerdam is
er ook een dergelijk protocol. De
inhoud van dit protocol is niet afdoende. Er zal
opnieuw overleg moeten plaatsvinden om
de inhoud van dit protocol af te stemmen op de
wensen van de school. De veiligheid van de
kinderen staat voorop, maar ook dienen wij het
belang van onze leerkrachten niet uit het

oog te verliezen. Tot die tijd zullen de kinderen
van De Hobbitstee, De Sterrenkijker
Leerdam en Het Mozaïek niet deelnemen aan het
schoolzwemmen. Het Kristal, De
Wilgenhoek en De Sterrenkijker Kedichem maken
op dit moment geen gebruik van het
schoolzwemmen. Het bestuur van O2A5 staat
achter het standpunt van de
clusterdirectie.
Een creatief welkom!
Om alle kinderen vrolijk te ontvangen de eerste
dag heeft het hele team zijn of haar deur versierd.
De mooiste creaties zagen we verschijnen in onze
school, dat was een vrolijk welkom!

De schoolreizen van groep 1 t/m groep 7
Op 5 september zullen de kinderen van de
groepen 1 t/m 7 op de schoolreis gaan! Wij
hebben er al heel veel zin in!
De groepen 1 t/m 3 gaan naar Duinoord in
Helvoirt, de groepen 4 t/m 6 naar Duinrell in
Wassenaar en groep 7 gaat naar ’t Wilgje in Buren.
Het bedrag van 25 euro kunt u contant en gepast
in een envelop nog betalen op vrijdag 25,
maandag 28 en dinsdag 29 augustus in de hal bij
de OR tot 8:45 uur. Oudere kinderen kunnen ook
zelf de envelop op deze tijden inleveren bij de OR
in de hal.
Op de envelop moet de naam van het kind staan
en de kledingmaat voor het T-shirt.

Uitbreiding van sporturen op de Hobbitstee
We zijn heel blij dat dit jaar de groepen 6, 7 en 8
niet één keer per week maar twee!! keer per week
gaan gymmen. Ontzettend fijn dat dit gerealiseerd
is.
Belangrijke data
05-09-2017 Groep 1/m 7 op schoolreis.
11-09-2017 Informatieavond groep 6
12-09-2017 Informatieavond groep 1/2, 3, 4, 5,
7 en 8
18-09-2017 Thema-avond voor de ouders van
groep 5, 6, 7 en 8 over cyberpesten
en meidenvenijn door Kees van
Overveld.

