Afgelopen vrijdag hebben wij kunnen genieten van
het schoolontbijt op de Hobbitstee. Het werd een
gezellig begin van de dag met brood en
krentenbollen, gesponsord door bakker de Jager.
Daarnaast, als extra traktatie, kaasstengels van Bij
Lies! Ontzettend bedankt dat jullie ons ontbijt nog
lekkerder en feestelijker hebben gemaakt.
Natuurlijk ook de ouderraad ontzettend bedankt,
het was wederom een succes! U kunt hierover in
deze info meer lezen van de kinderen zelf.
De kinderen van de Hobbitstee zijn ook gestart
met de verkeerslessen en vertellen u daar in deze
info ook wat meer over.
Verder wachten wij natuurlijk in spanning af, want
vrijdagavond is het jaarlijkse bovenbouwfeest met
dit keer het thema ‘Glitter en Glamour’! In de
volgende info hierover meer!

Geachte mensen
Wij hebben op 1 November het schoolontbijt
gehad.
Met allerlei gezonde dingen.
En ook met lekkere dingen.
Zoals jam, kipfilet, brood, fruithagel en vlokken.
Voordat we begonnen kregen de kinderen
een placemat die ze konden inkleuren.
Toen het begonnen was gingen de kinderen
smullen van het eten.
De kinderen vonden het lekker.
Gemaakt door Anouk en Emir, groep 6
Verkeersles
We hebben drie opdrachten gedaan. Bij de eerste
opdracht stonden allemaal pionnen, hij fluit 1
keer dan moesje naar links, als hij twee keer fluit,
moest je naar rechts. Bij de tweede opdracht
moest je slalongen.
Bij opdracht 3 moest je een half rondje rijden en
je moest rijden bij een paal waar op stond stop.
Er waren drie groepen.
Sommigen opdrachten vonden we moeilijk en de
anderen vonden we weer leuk. 

school ontbijt
Een moeder kwam helpen. De juffrouw en de
moeder van Tess kwamen met broodjes langs
zoals: wit brood, bruin brood, krentenbollen en
we kregen een kaasstengel.
En op de tafels lag er allemaal beleg zoals: kaas,
komkommer, kipfilet, appelstroop, fruithagel,
boter.
En we kregen lekker drinken zoals: thee, siroop,
melk, water. En toen was het eindelijk tijd om te
eten. En toen mochten we op ons placemat
kleuren want dat was een kleurplaat. En toen
moesten we afscheid nemen van de moeder van
Tess. En toen was het schoolontbijt afgelopen,
het was erg leuk! 
Groetjes van Tess en Jennifer uit groep 5
Titel, fiets verkeer
wij moesten onze fietsen mee nemen naar
school. Want wij hebben fiets verkeer les1.
Er zijn 3 oefeningen vak 1 vak 2 en vak 3.
We moesten luisteren kijken hand uit steken en
sturen en we moesten slalongen en bochten
maken. Nood stop maken en heel snel fietsen.

Gemaakt door Tess en Lauryn, groep 6
Van Jesse en Jesse groep 5
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Het bovenbouwfeest
Voorstelling Brombeer
voor groep 1 en 2
De week van de voortgangsen adviesgesprekken
Sinterklaas op school!
Kerstviering, de kinderen zijn
om 12:15 uit i.v.m. het
kerstfeest ‘s avonds
Alle kinderen zijn om 12:15
uit, het begin van de
kerstvakantie.

Wist u dat er maandag iets veranderd zal zijn in
onze hal op de Hobbitstee? Onze hal gaat nog
mooier worden! Kom maandagochtend gerust een
kijkje nemen! Meer info volgt!
Wist u dat onze leerlingenraad is gekozen en al
aan de slag is? Het zijn uit groep 8: Shaylee en
Donny, uit groep 7: Sara en Wessel en uit groep 6:
Maurijn en Indy. Binnenkort stellen zij zich in de
info aan u voor!

