Van de directie
Deze week hebben wij afscheid genomen van juf
Heleen. Zij gaat heerlijk genieten van haar
welverdiende pensioen en we wensen haar
nogmaals een fijne tijd en bedanken haar hartelijk
voor alles wat ze voor ons en de school heeft
gedaan. Ondanks dat wij haar nu moeten missen
was het een feestelijke dag waar juf Heleen en wij
enorm van hebben genoten. Juffrouw Heleen
wordt dit schooljaar vervangen door juf Bianca, in
deze info stelt zij zich aan u voor. Zij zal maandag
beginnen in groep 3b. Hartelijk welkom juf Bianca!

Project Groene Voetstappen
Deze week zijn wij gestart met het project
“Groene Voetstappen” op de Hobbitstee! De
projectweek werd maandag geopend door de
wethouder Cees Taal.
Zowel in de onderbouw als
in de bovenbouw heeft de
wethouder met de
kinderen gesproken over
duurzaamheid, schone
energie en de groene voetstappen. Daarna zijn we

enthousiast begonnen in de groepen met het
verdienen van
de stickers! We
wachten het
eind van de
week af
hoeveel
stickers wij
hebben
verdiend met
elkaar!

Actief
Ouderschap
Komt u
allemaal volgende week donderdagavond naar de
Wensen en Verwachtingenavond op de
Hobbitstee? De avond zal zijn van 19:30 tot 21:00
en de koffie staat klaar om 19:15!
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. We hopen u allemaal te mogen
verwelkomen!

Juf Bianca stelt zich voor...
Mijn naam is Bianca Janssen. Ik kom vanaf 1
november werken op de maandag en dinsdag in
groep 3b op de Hobbitstee.
Ik ben een enthousiaste leerkracht, die zich voor
100% inzet voor iedere
leerling. Ik wil leerlingen
het vertrouwen geven,
het positieve
benadrukken en ze
uitdagen in een veilige
omgeving. Ik vind het
belangrijk dat de
leerlingen op zijn/haar
eigen tempo en niveau
kunnen ontwikkelen. Het
contact met kinderen
gecombineerd met hun
enthousiasme en eerlijkheid zorgt er voor dat ik
veel voldoening en plezier uit mijn werk haal. Door
de interactie tussen mij en de kinderen en de
kinderen onderling is elke schooldag anders.
Ik kijk dan ook uit naar een fijn en goed schooljaar
met de kinderen, ouders en collega's. Tot gauw!
Groetjes Bianca Janssen
Belangrijke data
30-10-2017 Project Groene voetstappen
t/m
03-11-2017
09-11-2017 Wensen en verwachtingenavond
ouders en team (Actief Ouderschap)
10-11-2017 Nationaal Schoolontbijt

Halloween!
Halloween was weer een groot succes! De
kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben enorm
genoten van de griezelige feestavond! Er was zelfs
een heuse escape-room op de Hobbitstee die
avond! Voor meer foto’s verwijzen wij weer naar
de website en naar Facebook!

Een bericht van BSO de Hofkanjers
Vanaf november organiseert BSO de Hofkanjers
een workshop Kinderyoga waar zowel kinderen
van de Julianaschool als de Hobbitstee aan deel
kunnen nemen. Kinderyoga, lichaamsbesef, rust in
je hoofd, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele
vaardigheden worden tijdens deze workshop
vergroot. Je mag zijn wie je bent!
Waar? De workshop vindt plaats op BSO de
Hofkanjers. (gevestigd in de Julianaschool)
Wie mogen er meedoen? Alle kinderen van de
scholen uit Leerdam-oost.
Wat kost het? De kosten bedragen € 7,50 voor een
workshop van in totaal drie lessen.
Kinderen van de BSO betalen € 5,Betalen moet voorafgaand aan les 1 bij de leiding
van de BSO.
Wanneer? Donderdag 9, 16 en 23 november 2017
Van 16.00 uur tot 17.00 uur
Aanmelden? Dit kan tot 6 november 2017. Mail
naam kind, school, leeftijd kind en
telefoonnummer ouders naar
activiteiten@skcn.nl.
Per workshop kunnen er een beperkt aantal
kinderen meedoen.
Belangrijke informatie:
We oefenen op blote voeten en in sportkleding.
Voor meer informatie over de workshop en/of de
BSO kunt u contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
namens SKCN,
Dennis Niks
06-54682682 activiteiten@skcn.nl

Prognose leerlingenaantal
We vinden het fijn u te kunnen melden dat wij per
1 oktober 244 leerlingen hebben! De prognose
van dit schooljaar was vastgesteld op 224 en dus
kunnen wij vaststellen dat onze school nog steeds
erg wordt gewaardeerd binnen Leerdam! Twintig
leerlingen boven de prognose is best bijzonder! Er
is dus gelukkig op dit moment geen sprake van
krimp en we mogen nog steeds veel nieuwe
kleuters ontvangen! Fijn voor ons allemaal!
Nationaal Schoolontbijt
Op 10 november doet de Hobbitstee weer mee
aan het Nationaal Schoolontbijt! De kinderen
starten de dag op school met een gezamenlijk
ontbijt in de groep. Het thema van deze editie is
‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. De nadruk zal
vooral liggen op hoe leuk,
lekker en makkelijk het is
om de dag goed te
beginnen.

