Wat een onverwachts vervelende week
voor de herfstvakantie. Kinderen thuis,
groepen in quarantaine en zelfs een
schoolsluiting! Dat was wel even heel
naar! Gelukkig zijn alle groepen nu weer
fijn op school. Zoals u waarschijnlijk hebt
vernomen zijn er wederom
aanscherpingen van maatregelen om het
aantal besmettingen tegen te gaan. Als
wij meer weten over wat dit voor de
Hobbitstee betekent, brengen wij u
natuurlijk direct op de hoogte! Voor nu
wensen wij u veel leesplezier met de
herfstinfo!
Schoolfruit!
De Hobbitstee doet weer mee aan het
jaarlijkse project EU-Schoolfruit. Wij
ontvangen twintig weken lang iedere
week drie porties groente en fruit voor alle
leerlingen. De schoolfruitdagen zullen op
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn. Mocht
dit wijzigen, dan hoort u natuurlijk van ons.
De kinderen mogen op de Schoolfruit
dagen natuurlijk ook zelf hun fruit blijven
meenemen.

Toestemming gebruik foto's/video's
Nog niet iedereen heeft de privacy
voorkeuren in Parro aangepast. Zou u dit
nog voor uw kinderen willen doen?
Voorheen kreeg u jaarlijks een formulier
waarop u aan kon geven of de
foto's/video's van uw kind(eren) gebruikt
mochten worden voor verschillende
doeleinden. Voortaan gaat dit ook via
Parro. U kunt in de app zelf aangeven
waarvoor u wel/geen toestemming geeft.
Ook tussentijds kunt u dit aanpassen. Zo is
de leerkracht direct op de hoogte van uw
voorkeur. U kunt uw voorkeur instellen
door in de app naar de privacyvoorkeuren te gaan, vervolgens op de
naam van uw kind te klikken en dan per
onderdeel aan te geven of u hier
wel/geen toestemming voor geeft. Door
op opslaan te klikken, geeft u uw voorkeur
door aan de groepsleerkracht(en).

Jaarlijkse Kerstkaartenactie
U heeft vast gezien hoe mooi ons plein al
is geworden! Er zijn al veel zaken
vernieuwd, aangepast of hersteld, mede
door de jaarlijkse Hobbitstee
Kerstkaartenactie! We zijn zeker nog niet
klaar, want we willen nog veel meer
realiseren op ons mooie schoolplein en de
jaarlijkse kerstkaartenactie draagt daar
zeker aan bij!

Echter, dit jaar willen wij de opbrengst niet
alleen als extra voor het schoolplein
gebruiken, maar ook een deel schenken
aan een goed doel. Wij hebben als school
gekozen voor: Het vergeten kind.
Duizenden kinderen in Nederland kunnen
niet meer thuis wonen. Ze zijn
verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn
gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst,
omdat ze daar niet meer veilig waren.
Ook zijn er veel kinderen die wél thuis
wonen, maar die dagelijks
geconfronteerd worden met ernstige
problemen van hun ouders. Het Vergeten
Kind zet zich in voor kinderen in Nederland
die het moeilijk hebben, omdat er thuis
veel problemen zijn. Het doel is dat al
deze kinderen zich gehoord en gezien
voelen, op een veilige en stabiele plek
wonen en zich positief kunnen
ontwikkelen, zodat ze hun eigen plek
vinden in de maatschappij.
De kinderen maken ook dit jaar weer een
prachtige eigen kersttekening en TwoBees
zorgt ervoor dat hier geweldige
kerstkaarten van worden gemaakt. Helpt
u ons mee door een kerstkaart van uw
kind te kopen?

GGD op de basisschool
De Jeugdgezondheidszorg van GGD
regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren
en hun ouders om hen te adviseren en te
ondersteunen bij gezond opgroeien.
Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op
bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond
10/11 jaar) een uitnodiging voor een
preventief gezondheidsonderzoek met als
doel om samen met u als ouder/verzorger
de groei en ontwikkeling van uw kind te
volgen. Het onderzoek sluit aan op de
contactmomenten die u op het
consultatiebureau heeft gehad. Naast
een check van oren, ogen en groei is er
aandacht voor hoe het verder met uw
kind gaat op school, thuis en in de
omgang met vriendjes.
Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD
het hele jaar door bereikbaar voor vragen
en advies over gezond opgroeien. Vragen
kunnen over verschillende onderwerpen
gaan en via het inloopspreekuur, de mail,
het telefonisch spreekuur en de chat
gesteld worden. Kijk op www.ggdru.nl hoe
u ons het makkelijkst kunt bereiken.
Vaccinaties
De GGD voert ook het
rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij
kinderen worden ingeënt tegen een
aantal infectieziekten zoals bof, mazelen,
rode hond, difterie, tetanus en polio. In het
jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u

een oproep om uw kind te laten
vaccineren tegen difterie, tetanus en
polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen
en rode hond.
Het GGD-team van uw school
Het team van de GGD dat verbonden is
aan uw school bestaat uit een jeugdarts,
een jeugdverpleegkundige en een
assistente JGZ.
Voor dit schooljaar zijn dit:
Amina Makran (jeugdarts)
Astrid Harms (jeugdverpleegkundige)
Erna Jansen (doktersassistente)
In de bijlage voegen wij een
contactoverzicht toe.
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan
betekenen:
https://www.youtube.com/watch?v=BINTI
oMKYVs

Vraag vanuit groep 3!
Groep 3 werkt met verschillende thema’s
voor het leren lezen en schrijven. Voor
deze thema’s is groep 3 op zoek naar nog
meer verschillende spulletjes. Wie weet
heeft u thuis wat van deze spullen liggen
die u niet meer nodig heeft en waar u de
kinderen van groep 3 heel blij mee kunt
maken! Bij deze info zit een lijst in de
bijlage met materialen waar zij heel
gelukkig mee zullen zijn. Mocht u iets
hebben wat zij kunnen gebruiken en wat
u kunt missen, dan kunt u juf Bianca
contacten. Haar mailadres is
bjanssen@o2a5.nl .
Mogelijkheden gratis bibliotheekpas
Goed nieuws, want alle kinderen die lid
zijn van de bibliotheek kunnen online
gratis oefenen met de materialen van
Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader.
Geschikt voor alle kinderen, in alle
groepen en voor alle vakken. Er zijn
mogelijkheden voor online oefenen, maar
ook om materialen te printen of om uitleg
video’s te bekijken.
Ieder kind kan gratis lid worden van de
bibliotheek. Naast het lenen van je
favoriete boeken, tijdschriften en
luisterboeken, worden er ook geregeld
leuke activiteiten georganiseerd in elke
bibliotheek.
Niet alleen kun je gebruik maken van
Junior Einstein, maar er zijn nog veel meer

(digitale) mogelijkheden, zoals de
voorleeshoek, Yoleo (lezen en luisteren
van boeken) en gratis e-books.
Klik op deze link
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitalebronnen/digitale-bronnen-jeugd.html om
alle mogelijkheden te bekijken. Je kan
inloggen met je pasnummer en
wachtwoord.

Belangrijke data
05-11-2021 Nationaal
Schoolontbijt voor
groep 1/2 tot en
met groep 8
19-11-2021 Bovenbouwfeest
Kalender
De jaarkalender is er weer! Deze gave
kalender is te bestellen volgens de info op
de bijgevoegde poster!

