Wat fijn om weer allemaal samen met
elkaar op school te kunnen zijn en zo met
elkaar het jaar af te kunnen sluiten! Voor
de kinderen fijn maar ook zeker voor alle
leerkrachten! Bij deze info zit ook de
nieuwe groepsindeling voor schooljaar
2020-2021. Er staan 2 nieuwe namen op!
Juf Denise van Est en juf Inez Bohncke
zullen het team van de Hobbitstee komen
versterken, in deze info stellen zij zich
voor!
Enquête speelruimte
Samen iets ondernemen is de grootste
succesfactor van spelen en sporten buiten … en
van goed beleid! De gebruikers van speel-, sporten ontmoetingsruimte weten het meeste over
waar de beste plek is of kan zijn. We willen
daarom alle kinderen, jongeren en hun
ouders/verzorgers en andere betrokken inwoners
vragen om mee te denken. Hoe kinderen,
jongeren en andere inwoners gebruik willen
maken van de openbare ruimte om te spelen en
sporten bepaald hoe ons beleid eruit komt te zien.
In de gemeente willen we zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de behoefte om te spelen en
sporten. Waar hebben kinderen en jongeren
behoefte aan? Wat trekt hun naar een plek toe?
Wat kan ervoor zorgen dat zij er meer tijd
doorbrengen en het er meer naar hun zin hebben?
Hoe kan er ruimte gemaakt worden voor eigen
initiatieven? Waar wonen veel kinderen en
jongeren? De antwoorden op deze vragen kan het
beleid heel concreet maken zodat we weten hoe

we speel- en sportplekken moeten gaan inrichten.
We maken voorstellen voor iedere speel- en
sportplek in de gemeente voor de toekomst.
We hopen dat je ons wilt helpen door onze
enquête in te vullen! Het is makkelijk, anoniem en
kost niet veel tijd. Bovendien is het leuk want je
kunt tekenen op een kaart.
Klik op deze link
https://app.maptionnaire.com/nl/8563/
Dank je wel!
Gemeente Vijfheerenlanden en OBB
Speelruimtespecialist
Hackshield
Hierbij een oproep van teamcaptain burgemeester
Fröhlich om kinderen cyber agent te laten
worden!
In de gemeente VHL gaan ze een leuk en leerzaam
online spel (#Hackshieldbattle) spelen met
kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Dit in
samenwerking met de politie.
Doel van het spel is om kinderen weerbaar te
maken op internet en hen samen met ouders en
grootouders op een leuke manier bewust te laten
worden van digitale onveiligheid en wat daar
tegen gedaan kan worden. Zeker de afgelopen
maanden is nogmaals gebleken hoe belangrijk
maar ook kwetsbaar ons digitale leven is. Vandaar
dat het van belang is om het bewustzijn juist nu te
vergroten!
Het online spel duurt van 24 juni tot en met 8 juli.

Vanaf 17 juni staat op Youtube een filmpje online
gemaakt door de politie in samenwerking met de
burgemeesters van Houten, Nieuwegein en
Vijfheerenlanden. In dit filmpje roepen zij
kinderen op om mee te doen met de
#Hackshieldbattle en cyber agent te worden.
Meer info volgt!

Juf Inez stelt zich voor!
Mijn naam is Inez Bohncke. Ik ben net
afgestudeerd aan de Pabo. Aankomend schooljaar
zal ik op de donderdag en vrijdag voor groep 8
komen te staan. Ik heb er hartstikke veel zin in!
Ik streef ernaar dat ieder kind elke dag met plezier
naar school komt en open staat om te leren.
Daarvoor hecht ik veel waarde aan een veilige en
vertrouwde sfeer in de klas. De kinderen
respecteren elkaar, respecteren de leerkracht en
de leerkracht respecteert de kinderen zoals ze zijn.
Daarnaast ben ik bezig met mijn gymbevoegdheid
en ik zal deze, i.v.m. corona, begin volgend
schooljaar halen.
Ik kijk uit naar een gezellig jaar samen met de
kinderen van groep 8!
Groetjes Inez

Juf Denise stelt zich voor!
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben
Denise van Est, 23 jaar oud en woonachtig in
Meteren. Vanaf volgend schooljaar zal ik het team
van OBS De Hobbitstee gaan versterken. Ik zal
maandag t/m vrijdag de leerkracht zijn van groep
4. Ik kijk nu al uit naar volgend schooljaar!
Naast het lesgeven houd ik erg van sporten, lezen
en natuurlijk ontspannen middels netflix. Voor de
zomervakantie zal ik kennismaken met de
aankomende leerlingen van groep 4. Ik hoop u
daarna graag te ontmoeten en te leren kennen.
Tot snel en alvast een fijne vakantie!
Groetjes Denise

Belangrijke data!
1 juli
Afscheidsavond voor groep 8
2 juli
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
3 juli
Rapporten gaan mee
13 juli
Wisselochtend. Tussen de
ochtendpauze en de lunch zullen
alle groepen een klas opschuiven en
mag groep 8 nog één keer een
uurtje kleuteren.
15 juli
Musical groep 8
17 juli
Laatste schooldag en vakantie tot
vrijdag 28 augustus!
Babynieuws!
Op 10 juni is Sofie van Dijk geboren! Juf Christel en
Haar Robbert zijn natuurlijk ontzettend trots op
hun prachtige dochter! Wij feliciteren hen
natuurlijk van harte en kunnen niet wachten om
de kleine Sofie te ontmoeten! Mocht u een kaartje
willen sturen, dan kan dat natuurlijk naar Christel
en Robbert van Dijk, Prinsengracht 79, 4233 EV in
Ameide! Nogmaals van harte gefeliciteerd juf
Christel!
Groep 3 en de eerste ‘gezamenlijke’ schoolweek!
Samen knutselen, lezen en zelfs een optreden
van een gitarist!

