De laatste info van een heel bijzonder schooljaar!
Het is fijn dat we toch samen het jaar met elkaar
kunnen afsluiten en vol plezier al uitkijken naar
het volgende schooljaar. Een nieuw schooljaar
met twee nieuwe juffen op de Hobbitstee, twee
juffen die volgend schooljaar aan hun laatste
schooljaar gaan beginnen en een schooljaar met
weer ontzettend veel leuke activiteiten,
gezelligheid, plezier en nieuwe verrassingen!
Voor nu wenst het team van de Hobbitstee u
alvast allemaal een ontzettend fijne en
welverdiende vakantie!
Tijdelijk rooster tot aan de herfstvakantie
Nog voor de duidelijkheid, het tijdelijke rooster tot
aan de herfstvakantie is:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:45-14:45
08:45-14:45
08:45-12:45 (kleuters zijn vrij)
08:45-14:45
08:45-14:45 (ook groep 3 en 4)

Schoolfotograaf
De foto’s van de schoolfotograaf ontvangen wij
na de zomervakantie. We moeten dus nog
eventjes geduld hebben!

Hobbitpop!
Wat een schitterende show heeft groep 7
gegeven! Het thema was back to the 70’s en het
swingde de pan uit!
Hieronder wat foto’s van onze sterren, wij kijken
nu al uit naar de musical volgend schooljaar!

Situatie rondom Corona
Als u op vakantie gaat naar een land waar code
oranje geldt, hetgeen sterk wordt af geraden,
houdt dan rekening met de quarantaineplicht van
2 weken bij terugkomst uit de gebieden met code
oranje. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt geen
quarantaineplicht, maar voor de ouders wel! We
verzoeken ouders te melden dat ze in een oranje
gebied zijn geweest. Tijdens de 2 weken
quarantaine mogen zij hun kind niet zelf naar
school brengen en ophalen. Op
www.nederlandwereldwijd.nl is dagelijks te lezen
welke landen oranje zijn.
Als uw kind ziekteverschijnselen heeft die op
Corona lijken, houdt u uw kind thuis en meldt u
het telefonisch ziek op school. Denkt u hierbij aan
de volgende klachten:
• Neusverkoudheid (bij kinderen vanaf 6 jaar),
• Hoesten (bij kinderen vanaf 6 jaar),
• Moeilijk ademen/benauwdheid,
• Tijdelijk minder ruiken en proeven,
• Koorts boven 38 °C.
Als iemand anders in uw huishouden
benauwdheidsklachten en/of koorts boven 38 °C
heeft, dan moet uw kind ook thuisblijven. Pas als
iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer
naar school.

Testen: iedereen komt in aanmerking voor de
Coronatest. Belt u het landelijke telefoonnummer:
0800-1202. Binnen 48 uur heeft u de uitslag.
Wij willen ook vragen om uw begrip, mochten
leerkrachten ziekteverschijnselen krijgen. Het kan
voorkomen dat een leerkracht thuis moet blijven.
We doen er alles aan om vervanging te regelen
voor de groep. Pas als het echt niet anders kan,
sturen wij de groep naar huis.
In de week voordat de school weer begint, week
35, bekijkt O2A5 de actuele situatie rondom
Corona en de regels die dan gelden. U ontvangt
dan opnieuw een brief. Zo starten we met elkaar
veilig en doordacht het nieuwe schooljaar!
Afvalvrije school!
Goed nieuws! De Hobbitstee wordt een afvalvrije
school. Vanaf november hebben wij een nieuwe
samenwerking met Waardlanden Reinigingsdienst
en zullen wij op school en in de klassen nog beter
ons afval gaan scheiden!

Podiumdagen
In het nieuwe schooljaar zijn er weer
podiumdagen waar de ouders natuurlijk van harte
welkom zijn! (Als de maatregelen rond Corona zijn
opgeheven.) Deze dagen zijn niet opgenomen in
de jaarplanning die u bij aanvang van het nieuwe
schooljaar ontvangt, maar hierover krijgt u apart
bericht.
Groot nieuws!
De Hobbitstee gaat digitaal helemaal vernieuwen!
In de zomervakantie worden de digiborden van
groep 3 t/m 8 vervangen, krijgen wij in het nieuwe
schooljaar meer dan 100 nieuwe laptops en krijgt
de kleuterbouw 12 iPads! We zijn hier natuurlijk
ontzettend blij mee! We houden u op de hoogte!

Bewegen op het plein
Erg leuk, SamenDoen komt voor de groepen 3, 4
en 5 beweegspelletjes en sporten op het
schoolplein aanbieden. Het hele jaar komen zij
een half uur per week om met deze groepen op
het plein aan de slag te gaan! Meer info volgt!
De Diamantroof!
Wat een prachtige musical had groep 8! De
kinderen hebben het fantastisch gedaan en
hebben met elkaar een geweldige voorstelling
gemaakt! Wij zijn ongelooflijk trots op onze
kanjers en wensen hen nogmaals ontzettend veel
plezier en een ongelooflijk fijne tijd op de
middelbare school! We gaan jullie ontzettend
missen!

Vakantierooster en studiedagen
De jaarplanning ontvangt u in de eerste week van
het nieuwe schooljaar maar het vakantierooster
zal ik bij deze info toevoegen. Verder zijn de
studiedagen al bekend, alle kinderen zijn vrij op 26
oktober 2020, 24 maart 2021 en 1 juli 2021.

Belangrijke data
16-07-2020
17-07-2020 t/m
30 augustus
31-08-2020

Laatste schooldag, alle
kinderen zijn om 12:15 uit!
Vakantie! ☺
Einde vakantie, de start van
een nieuw schooljaar!

Voor nu wensen wij u nogmaals een ongelooflijk
fijne, en welverdiende vakantie! We zijn dit jaar
ontzettend blij geweest met al uw steun en hulp en
hopen het volgend schooljaar er weer een geweldig
jaar van te maken!

