In deze info onder meer aandacht voor Pleum en
Julia, deze meiden zijn bezig met een geweldige
actie! En ondanks het mistige, koude weer zijn
wij ook al een klein beetje bezig met de lente
want het schoolvoetbal komt er weer aan! Meer
hierover verderop in de info!
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 whatsappen naar mijn
telefoonnummer: 06-26729823. Ik zal altijd
proberen om zo snel mogelijk terug te reageren.
ANBW Streetwise komt op bezoek!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn
stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als
school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben
wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag
3 februari naar onze school te komen.
Streetwise is een praktische, maar ook leuke,
leerzame en uitdagende verkeersdag voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen naar onze school en geven
deze dag verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een
elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt op een aansprekende manier
de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2: Toet toet. Een speelse
introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van
de autogordel en een autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4: Blik en klik. Een volgende stap
in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en
het gebruik van een fietshelm, de autogordel en
een autostoeltje zijn onderdeel van de
interactieve les.
· Voor groep 5 en 6: Hallo auto. In en om een stille,
elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over
de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het
juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig.
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare
school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk
gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site:
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een
onvergetelijke dag van maken!!

Pleum, Julia en SOS Koala!
Pleum Uitman en Julia van Voorst uit groep 6
willen graag uw aandacht voor het volgende:
Pleum en Julia zijn grote vriendinnen en maken
samen sieraden onder de naam ‘Luma’. Dit keer
hebben zij besloten om speciale sieraden te
maken en om de opbrengst daarvan te doneren
aan SOS Koala. Door de grote branden in Australië
zijn veel wilde dieren gewond, uitgedroogd of zelfs
doodgegaan en hebben de koala’s en andere
dieren nu hard hulp nodig. Het WWF en NPO Zapp
zijn samen in actie gekomen met Zapp Your Planet
SOS Koala. Pleum en Julia steunen deze actie!
Aanstaande maandag 27 januari om 15:15 uur
zullen zij in de hal staan met hun speciale
sieraden. Wij hopen natuurlijk dat u hen wilt
helpen door iets te kopen en zo dus ook SOS Koala
te helpen! Een prachtig idee meiden!

Schoolvoetbal 
Op 18 maart begint het weer! Het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8!
De voorrondes zijn 18 maart bij LRC, 25 maart bij
Leerdam sport en 1 april bij LRC. De finale is op 17
april! De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich
aanmelden bij de eigen leerkracht, wij hopen
natuurlijk weer op veel aanmeldingen voor dit
sportieve evenement! Mocht u interesse hebben
om een team te coachen, laat het weten via de
leerkracht van uw kind!

Kanjerthemaweek
Hier op school zijn de voorbereidingen al volop
bezig voor de eerste Kanjerthemaweken op de
Hobbitstee. De Kanjerthemaweken starten op
maandag 2 maart en de afsluiting zal zijn op
vrijdag 13 maart. Iedere dag zullen de kinderen
bezig zijn met de Kanjertraining en leuke
activiteiten ondernemen. U wordt natuurlijk als
ouder op de hoogte gehouden!

Belangrijke data
28-01-2020

14-02-2020
17-02-2020
21-02-2020

Hondenpoep
De laatste tijd hebben wij een aantal meldingen
gekregen over hondenpoep op het plein. Heel
vervelend, zeker voor de kinderen die dit te laat in
de gaten hebben… Wij willen u dan ook vragen
hierop te letten en mocht uw hond toch per
ongeluk gepoept hebben, wilt u het dan
opruimen? Dat voorkomt echt vervelende
situaties. Honden zijn in principe aangelijnd
toegestaan op het plein, maar wij willen u toch
vragen dit zoveel mogelijk te beperken. Niet alleen
vanwege de hondenpoep, maar ook omdat
sommige kinderen bang voor honden zijn en op
een schoolplein moeten kinderen zich veilig
kunnen voelen. Wij hopen op uw begrip!

11-03-2020

Voorstelling ‘Het mysterie
van museum Mauzz’ voor
groep 5 en 6 (Stadspodium
Go)
De rapporten gaan mee
(groep 1 t/m 8)
Aanvang van de week van de
rapportgesprekken
Carnaval op de Hobbitstee!
Er is die dag een
continurooster (08:45-13:30)
voor alle groepen.
Studiedag, alle leerlingen
zijn deze dag vrij

