In deze info fijn nieuws! Er hebben vier mensen
aangegeven interesse te hebben om plaats te
nemen in de MR! Er zijn echter maar twee
plaatsen beschikbaar dus na de
voorjaarsvakantie zullen wij verkiezingen
houden. U kunt dan stemmen op de kandidaat
die uw voorkeur heeft. In deze info stellen de
kandidaten zich alvast aan u voor! Het zal een
hoop leeswerk zijn dus alvast succes!
Contactgegevens Cornélie
Het kan zijn dat u iets aan mij wilt vragen of mij
ergens voor nodig hebt en dat ik op dat moment
niet op de Hobbitstee ben. Natuurlijk kunt u altijd
mailen naar cbogerd@o2a5.nl, maar u mag ook
altijd bellen of een appje sturen naar mijn
telefoonnummer: 06-26729823. Ik zal altijd
proberen om zo snel mogelijk terug te reageren.
Groep 6!
Deze week is er iets heel speciaals en leuks
gebeurd in groep 6. Ik zat rustig te werken toen er
ineens een hoop gestommel klonk op de trap..
Eerst dacht ik nog, een jarige met wat meer
vriendjes bij zich dan gewoonlijk, maar dat was
niet het geval… Heel groep 6 klopte op de deur en
kwamen allemaal het kantoor binnen! Daar stond
de hele groep, 28 kinderen bij elkaar!
Emir vertelde heel duidelijk dat ze met de hele
klas geld hadden ingezameld. Geld voor misschien
wel een invalleerkracht als er een juf of meester
ziek is, of misschien voor het schoolplein! Met
elkaar, zonder dat de juf het wist, hadden ze geld
opgehaald om de school te helpen! Wat
ontzettend lief, leuk en motiverend! Voor een

invaljuf zal het niet genoeg zijn maar ik heb wel
beloofd dat we het sowieso voor het schoolplein
gaan gebruiken! De kinderen willen graag een net,
een net wat de bal kan tegenhouden zodat de bal
niet bij de brandweer terechtkomt. Zijn er
misschien ouders die ons willen helpen met het
zoeken naar zo’n net en het kunnen monteren
voor ons? Wij willen het natuurlijk zo snel mogelijk
regelen voor de kinderen. We zijn er enorm trots
op en blij mee om zulke betrokken kinderen en
ouders op school te hebben, niet alleen groep 6
maar alle groepen, ontzettend fijn! Groep 6
bedankt!!
Gemaakt door Emir en Twan
Groep 6 heeft geld ingezameld.
Voor het schoolplein, en voor de juffen en
meester.
Op het begin vonden ze het een goed idee.
Maar later werd het rumoerig.
We deden klusjes zoals: flessen inzamelen,
handtekeningen en cup cakes bakken.
We hebben met deze klusjes bijna 50 euro
opgehaald.
We moesten vaak de juf uit de klas halen, om het
plan te bespreken.
Uiteindelijk op 16 februari 2020 is het gelukt.
Emir had een doosje gemaakt waar al het geld in
kon.
We gingen met heel de klas naar boven om het
geld aan juf Cornelie te geven.
Juf Cornelie was blij en verrast met het geld.
Ze gaat waarschijnlijk een net bij het voetbalveld
kopen!
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Carnaval op de Hobbitstee!
Er is die dag een
continurooster (08:45-13:30)
voor alle groepen.
Voorjaarsvakantie!
Einde vakantie, iedereen
komt weer gezellig naar
school!
De verkiezingsdag, iedere
ouder kan zijn of haar stem
uitbrengen op één
kandidaat.
Studiedag, alle leerlingen
zijn deze dag vrij

Kandidaat 1. Kim Snoek
Hallo! Ik ben Kim Snoek. In het dagelijks leven
werk ik als brigadier bij de politie in Gorinchem. Ik
doe dit werk inmiddels 20 jaar, waarvan 11 jaar in
Den Haag, en ben daardoor met heel veel
verschillende mensen in aanraking gekomen. Dat
maakt dat ik opensta voor iedereen en een brede
kijk heb op de maatschappij; niets is mij vreemd.
Samen met mijn vrouw Angela heb ik een dochter,
Billi van 4 jaar, en een zoon, Duuk van 2 jaar. Sinds
september 2019 zit Billi in groep 1/2A bij juf
Hannie. Billi is het nieuwe schooljaar begonnen op
een andere school, maar wij kwamen er al snel
achter dat dit niet het onderwijs was wat wij voor
ogen hadden. Vanaf het moment dat zij op de
Hobbitstee begon, was dit voor haar en voor ons
een verademing. Ik vind de structuur op school
heel prettig en ik vind de Kanjertraining heel
waardevol; in mijn werk zie ik maar al te vaak wat

het met kinderen doet als er binnen een klas of
groep geen vertrouwen is in elkaar en er
bijvoorbeeld wordt gepest. Verder vind ik het
persoonlijke contact met de docenten en de
directeur heel fijn en worden er veel leuke
activiteiten georganiseerd. Bovendien wonen wij
om de hoek dus dat is erg praktisch.
Waarom hoop ik dat jullie op mij gaan stemmen?
· Ik ben relatief ‘nieuw’ op school, maar heb
daardoor tegelijk een frisse blik op alles wat er
gebeurt;
· Ik ben erg sociaal, een echt mensen-mens en
maak makkelijk contact met mensen;
· Ik heb door mijn werk veel mensenkennis
gekregen en kan goed omgaan met mensen van
diverse leeftijden en verschillende
geloofsovertuigingen en culturen;
· Ik voel me betrokken bij de school. Graag wil ik
mijn steentje bijdragen zodat het een fijne plek is
voor de kinderen, de ouders en de docenten;
· Ik heb geen ervaring als lid van de
medezeggenschapsraad, maar ik vind het een
prachtige uitdaging. Aan mijn motivatie zal het in
ieder geval niet liggen! Als ik word gekozen, dan
zal ik er 100% voor gaan.
Ik heb zelf hele fijne herinneringen aan mijn
basisschooltijd en mijn doel is dan ook dat alle
kinderen van de Hobbitstee later met hetzelfde
fijne gevoel terugkijken op deze tijd. Als ik word
verkozen tot lid van de medezeggenschapsraad zal
ik de stem van u als ouder laten horen. Daarom zal
ik ervoor zorgen dat ik bereikbaar ben voor ouders
en actief om uw mening zal vragen. Hopelijk tot
gauw!

Kandidaat 2. Charlotte Prigge
Graag stel ik mij kort even voor als kandidate voor
de MR van OBS de Hobbitstee.

als het gaat over kwalitatieve stukken (kind
ontwikkeling, meldcode, kinderparticipatie
bijvoorbeeld) dan ben je mij aan het juiste adres.

Mijn naam is Charlotte Prigge, ik ben 30 jaar en de
moeder van Jade Schenau. Jade zit in groep 1A bij
juf Hannie in de kleuterklas.

Kandidaat 3. Tim Verdier
Mijn naam is Tim Verdier, ben 31 jaar oud en
trotse vader van Aimée. Aimée zit sinds eind
november in groep 1/2b waar zij het ontzettend
naar haar zin heeft.

We wonen met ons 3-en aan de koningin
Emmalaan in Leerdam, schuin naast de school.
Lekker dichtbij!
Mijn dochter is 23 juli jarig en zit sinds september
op de Hobbitstee, Jade gaat vanaf dag 1 met veel
plezier naar de basisschool.
In mijn dagelijks leven werk ik als kwaliteit en
beleidsmanager bij de grootste kinderopvang
organisatie van Nederland. Ik ben
verantwoordelijk voor het up to date houden van
huidig beleid, een goede implementatie in de
operatie en voor het schrijven van nieuw beleid
indien nodig. Ook begeleid ik de
onderwijsinspectie (VVE-locaties), GGD-controles
en ben ik actief betrokken bij de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik denk
dat ik mijn ervaring mee kan nemen in de MR.
Kinderopvang (0-13 jaar) is natuurlijk anders dan
onderwijs, toch zullen hier ook vele raakvlakken
naar voren komen. Van huis uit ben ik ecologisch
pedagoog en ben ik bekend met de
ontwikkelingspsychologie van het kind tussen de
0-13 jaar.
Kwantitatieve stukken (financiële stukken
bijvoorbeeld) zullen minder mijn ding zijn, maar

Samen met mijn partner en Aimée woon ik in
Leerdam. Naast vader ben ik actief
voetballiefhebber en werk ik bij een
uitzendorganisatie waar ik operationeel
eindverantwoordelijk ben voor de gang van zaken
bij grote opdrachtgevers.
Ik vind het van belang om betrokken te zijn bij de
school, omdat ik onderwijs ervaar als één van de
belangrijkste pijlers in de ontwikkeling van het
kind. Om deze reden heb ik mij opgegeven voor de
medezeggenschapsraad. Ik hoop mijn steentje bij
te kunnen dragen aan het beleid van onze school,
zodat alles goed is geregeld voor de kinderen en zij
een prettige schoolperiode ervaren.

Kandidaat 4. Robert de Vries
Mijn naam is Robert de Vries, ik ben 43 jaar en de
vader van Bart de Vries.
Bart zit sinds enige weken op de Hobbitstee in
groep 1/2b en heeft het tot nu toe erg naar zijn
zin.
Wij als ouders hadden ook gelijk het gevoel van
een warm bad op het moment dat we het gebouw
binnen liepen bij ons allereerste gesprek.
Ik ben getrouwd met Monica en samen hebben
we ook nog een dochter genaamd Sanne.
Sanne zal dus over een paar jaar ook de stap naar
de Hobbitstee gaan maken.
Ik ben zelf werkzaam in de ICT als Customer
Succes Manager, het komt er op neer dat ik de
schakel ben tussen onze klanten en mijn collega's
die het product ontwikkelen op ons hoofdkantoor
in België en dat onze projecten dus succesvol
verlopen.
Voor mijn werk moet ik af en toe naar het
buitenland, maar in een normale week werk ik
zeker 2 a 3 dagen vanuit huis, waarbij ik de
kinderen dan ook wegbreng en ophaal.
Omdat bij ons thuis de komende jaren in het teken
van de Hobbitstee zullen staan, lijkt het mij
fantastisch om via de MR nog meer betrokken te
zijn bij de Hobbitstee.
Ik vind het leuk om uitdagingen aan te gaan en
naar oplossingen en uitkomsten te zoeken, ook al
begrijp ik heel goed dat dit soms ook lastige

situaties oplevert waarbij het ene nadelig is voor
het andere of andersom.
Ook vind ik het altijd heel interessant om de
meningen en gedachten van een groep personen
aan te horen en daarbij mijn eigen inbreng te
verzorgen.
Ik zou het dan ook heel bijzonder vinden om een
plaatst te krijgen in de MR en ben er van overtuigd
dat ik hierbij van meerwaarde kan zijn.
Afsluiting!
Zo, ik zadel u op met een hoop leeswerk in de
vakantie! Gelukkig zijn er niet altijd MRverkiezingen, maar voor nu is het natuurlijk wel
belangrijk dat u allemaal kunt lezen wie onze
kandidaten zijn. Ik wens u alvast een zeer fijne
voorjaarsvakantie, morgen vieren we natuurlijk
nog carnaval en daarna kunnen we allemaal een
week uitrusten met hopelijk mooi weer! Fijne
vakantie namens het hele team van de Hobbitstee
en tot maandag 2 maart!

