Van de directie
Hier al de tweede info van dit schooljaar! De
weken vliegen voorbij en we zitten al in de herfst!
Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. De
schoolreisjes zijn geweest en waren een succes,
mede door onze toppers van de oudervereniging!
Kees van Overveld heeft een boeiende themaavond gehouden en groep 4 en 5 zijn druk bezig
met muziek en toneel! Zo gaan we langzaamaan
richting de laatste periode van 2017 waar ook
weer veel staat te gebeuren, de
Kinderboekenweek, het project Groene
Voetstappen door de hele school over
duurzaamheid en verkeer en het jaarlijkse
bovenbouwfeest! In deze info meer over dit alles!
Project Groene Voetstappen
Van 30-10-2017 t/m 03-11-2017 hebben wij het
project “Groene Voetstappen” op de Hobbitstee!
Een project zodat iedereen lekker de dag kan
beginnen met een frisse neus! Rondom school
geen last hebben van geparkeerde auto’s, maar
een sticker plakken omdat je goed bezig bent! Dan
mag je ook nog eens een leuke opdracht doen
over energie, verkeer of klimaat en leer je allerlei
nieuwe dingen. En aan het einde van de week is
het feest, want dan wordt
bekend hoeveel Groene
Voetstappen wij op school
verzameld hebben. De
wethouder komt ook langs
om dit project te openen!
Meer informatie kunt u vinden in bijgevoegde
brief.

Schoolfruit
Leuk en gezond nieuws! De Hobbitstee doet dit
jaar weer mee aan het EU-schoolfruit! Scholen die
meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 20 weken
gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week.
De fruit- en groenteleveringen starten in de week
van 13 november 2017 en lopen t/m 20 april 2018.

Actief Ouderschap
Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en
professionals goed contact met elkaar hebben en
met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we
professionals in onderwijs, maar ook in opvang,
zorg en sport.
Actief Ouderschap zet zich in om de
samenwerking tussen ouders en professionals te
versterken. Dit doen zij door ideeën en initiatieven
op dit gebied te verzamelen en te delen. Daarbij
gaan zij altijd uit van de kracht van zowel
professionals als ouders. De ontwikkeling van het
kind staat centraal. Op 9 november organiseren
wij een avond op school voor ouders en het team
in het kader van Actief Ouderschap. We hopen
echt u allen te zien! Meer informatie volgt nog,
inclusief een uitnodiging!
Schoolzwemmen in groep 3
Het vinden van vervoer voor het schoolzwemmen
verloopt erg stroef. Wij begrijpen dit volkomen,
wie moet werken of andere verplichtingen heeft
kan niet rijden… Helaas is schoolzwemmen alleen
mogelijk met de inzet van ouders. Busvervoer is te

duur en lopen is geen optie i.v.m. het verlies van
lestijd en dat vraagt ook teveel van de kinderen.
Bij geen vervoer zijn wij dus helaas genoodzaakt
om het zwemmen af te zeggen. Heel erg jammer
maar wij zien op dit moment ook geen andere
mogelijkheid. Mocht u toch in de gelegenheid zijn
of eventueel een opa of oma, tante of oom…We
horen het heel graag!
Halloween!
Binnenkort is het weer zo ver! Het jaarlijkse feest
voor de bovenbouw! De
groepen 6, 7 en 8 zullen met
elkaar Halloween vieren! De
avond zal zijn op 27-10-2017
van 19.00 tot 21.00 uur.
Natuurlijk is niets verplicht
maar we vinden het wel heel
erg leuk als iedereen er is. Meer informatie volgt
evenals de uitnodiging!
Schoolmaatschappelijk werk
Dit schooljaar werken wij samen met Henny Vink.
Zij is van schoolmaatschappelijk werk binnen het
Sociaal Team Leerdam.
Ook u als ouder kunt contact met haar opnemen.
Dit kan gaan over hulp bij opvoedproblematiek,
het helpen bij het zoeken naar een diëtiste voor
kinderen, hulp bij het regelen van financiën,
stichting leergeld e.d.
Zij is er voor leerlingen maar ook voor ouders.
Mocht u meer willen weten, we horen het graag!

Gymspullen
Graag willen wij u nog even herinneren aan het
feit dat het gebruik van gymschoenen verplicht is.
Zonder gymschoenen, gymmen de kinderen niet
mee. Zonder gymkleding gymmen zij mee in hun
gewone kleding, het bewegen is belangrijk maar
gymschoenen zijn onontbeerlijk en hebben de
leerlingen echt nodig om mee te kunnen sporten
ook i.v.m. veiligheid!

Een bericht van dansvereniging Elan
Een groep actieve jeugdleden van dansvereniging
Elan organiseert in de herfstvakantie een
theaterproject voor de Leerdamse jeugd.
Woensdagmiddag 18 oktober zijn kinderen vanaf 5
jaar welkom in de danszaal bij de Lingebolder om
met elkaar een mini-show rond het thema tijd in
elkaar te draaien. Na de generale repetitie gaan de
deuren open voor het publiek, dat welkom is
vanaf 16.15 uur om het resultaat te komen
bewonderen.
Extra leuk dit seizoen: Alle deelnemers mogen
deze keer de finale dans van het project laten zien
tijdens de Wintershow van DV Elan in M3 (vrijdag
15 december 2017).
•Leeftijd: 5 t/m 13 jaar
•Locatie: Danszaal bij de Lingebolder
•Datum & Tijd: Woensdag 18 oktober van 13.0017.00 uur
•Eindpresentatie voor publiek vanaf 16.15 uur
•Kosten deelname: €4, -- p.p. (incl. iets te eten en
drinken) of gratis met de AH-sportactie
Aanmelden kan via: www.dv-elan.nl/inschrijvenactiviteiten.html

Belangrijke data
03-10-2017 Opening Kinderboekenweek
05-10-2017 De school is gesloten i.v.m. de
nationale staking
16-10-2017 Herfstvakantie
t/m
20-10-2017
23-10-2017 Studiedag voor het team, de
leerlingen zijn vrij
27-10-2017 Bovenbouwfeest thema Halloween
30-10-2017 Project Groene voetstappen
t/m
03-11-2017
09-11-2017 Wensen en verwachtingenavond
ouders en team (Actief Ouderschap)

