De eerste info van dit schooljaar! De eerste week
is voorbij, de tweede week begonnen en iedereen
heeft zijn of haar draai weer gevonden! Wat een
veranderingen dit schooljaar! Meester Alexander
in het hoofdgebouw, groep 5 in het bijgebouw, juf
Wendy naar groep 8, juf Elfride helemaal terug op
de Hobbitstee en juf Anja naar groep 4! Ja, het
was een hele verhuizing in de vakantie, maar
gelukkig is alles weer gelukt en staat alles weer op
de goede plek! In deze info kunt u meer lezen over
de komende periode op school met als
belangrijkste punt de open avond van 16
september aanstaande! In deze info hierover
meer!

Jaarplanning
U heeft allemaal de jaarplanning toegestuurd
gekregen via de mail. De data van het schoolkamp
en de musicalavond van groep 8 volgen zo snel
mogelijk! Mocht er nog iets wijzigen in de loop van
het schooljaar, dan hoort u het natuurlijk zo snel
mogelijk!

Open Avond
Op 16 september heeft de Hobbitstee weer een
open avond! Na het succes van vorig jaar vinden
wij het erg leuk om dit nog een keer te
organiseren en wij hopen dit schooljaar nog meer
ouders te ontvangen! De open avond is een
informatieavond, maar zeker ook een
ontmoetingsavond. De avond zal niet alleen
bestaan uit informatie in de groep maar ook een
‘meet and greet’ met het team, andere ouders en
betrokkenen bij de school. U krijgt natuurlijk een
speciale uitnodiging, maar wij kunnen u vast
vertellen dat het ‘informatieve gedeelte in de
groep’ uit 2 blokken zal bestaan. Van 19:30 tot
20:00 uur en van 20:30 tot 21:00 uur. Zo kunt u
kiezen voor de tijd die voor u het meest praktisch
is of u kunt naar meerdere groepen gaan. De hele
avond zal van 19:00 tot 21:00 uur zijn met een
‘meet and greet’ in de hal en een gezellige pauze
van 20:00 tot 20:30 uur. We hopen u allen te zien
onder het genot van een hapje en een drankje!
Uitnodiging volgt!

Dodehoekles in groep 6, 7 en 8
Onder het motto ‘Rechts Achter’ wil de
provincie Utrecht een heel speciale les aanbieden
aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8. De
Hobbitstee heeft zich hier van harte voor
aangemeld.
De provincie heeft Traffic Skills uit Veendam de
opdracht gegeven om een aansprekende
dodehoekles samen te stellen. Traffic Skills is
hiermee aan de slag gegaan en heeft een
boeiende, nieuwe en leerzame les ontwikkeld! Er
zal gebruik gemaakt worden van modelvoertuigen,
een quiz, rappen en het allerbelangrijkste… Na de
les zullen de kinderen goed weten hoe zij zich
moeten opstellen in de buurt van zwaar verkeer,
we zijn benieuwd! Maandag 16 september zal
Traffic Skills met de groepen 6, 7 en 8 aan de slag
gaan!

Belangrijke data
16-09-2019 Open avond
17-09-2019 Schoolreis groep 1 t/m 6
20-09-2019 Schoolreis groep 7

Training Positief Opvoeden in de pittige jaren
Van het Sociaal Team Vijfheerenlanden de vraag
om u te attenderen op de volgende training voor
ouders: Positief opvoeden in de pittige jaren.
In deze training leren ouders hoe ze het gedrag
van hun kind op een positieve manier kunnen
veranderen. Kinderen versterken zo hun
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en leren
beter omgaan met hun emoties. In
wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect
van het programma aangetoond in veel
verschillende landen, waaronder Nederland. U
kunt zich aanmelden door te bellen naar het
Sociaal Team Vijfheerenlanden, Henny Vink (0646119843) of Laura Middag (06-46137911). U kunt
ook een mail sturen naar
sociaalloket@vijfheerenlanden.nl. Graag in de
mail uw naam, telefoonnummer en de naam van
de training: Positief Opvoeden. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

