De maand december staat weer voor de
deur! Een geweldige tijd, zeker ook op de
Hobbitstee! 😊 We zijn al druk bezig,
samen met de ouderraad, hoe wij Sint en
kerst op een veilige en verantwoorde
manier tóch kunnen vieren in deze tijd! In
deze info brengen wij u helemaal op de
hoogte, veel leesplezier!
Sinterklaas
Op 4 december is het zover! Sinterklaas zal
deze dag bij ons op bezoek komen. Juf
Anja heeft veel overleg gehad met de
Sint over de veiligheid omtrent Corona en
het is helemaal geregeld! Gelukkig kan
het feest doorgaan.
Sint zal dit jaar geen groot ontvangst
krijgen op het plein. Voor de kinderen start
de dag om 8:45 uur in de klas. De
groepen 6 t/m 8 zullen deze dag vieren
met de surprises. Al het lekkers van deze
dag wordt niet gestrooid, maar is in zakjes
verpakt en zal worden uitgedeeld.
Kerst
Ook kerst kan gelukkig gevierd worden!
Natuurlijk op een andere wijze maar de
kerstcommissie is druk bezig om een
prachtig, sfeervol kerstfeest te
organiseren, zodat dit toch door kan
gaan. Natuurlijk wederom met alle nodige
maatregelen i.v.m. Corona. Het jaarlijkse
kerstfeest is dit jaar niet in de avond maar
vieren wij op de dag. De dag begint om

8:45 uur met een heerlijk, feestelijk
kerstontbijt georganiseerd door onze
ouderraad en de school. Natuurlijk met
alle hygiënemaatregelen van kracht. Na
het kerstontbijt gaan de kinderen in de
klas verder met kerstspelletjes en
activiteiten. De komende periode gaan
wij in alle klassen aan de slag om een
echte kerstmusical voor te bereiden.
Iedere groep levert een aandeel. Op de
dag van het kerstfeest voeren wij deze
musical op en wordt het ook gefilmd. U
krijgt een link zodat u de film ’s avonds
thuis met het hele gezin kunt bekijken! De
musical heet “Sterren van de hemel”! We
hebben er ongelooflijk veel zin in!

https://soundcloud.com/bennyvreden/sets/liedfragmenten-sterren-vande-hemel

Opbrengst Kerstkaartenactie!
Wij vinden het ontzettend leuk om te
vermelden dat de opbrengst van de
jaarlijkse kerstkaartenactie 1364 euro is! De
kinderen hebben prachtige kaarten
gemaakt en we hopen dat veel mensen
verrast gaan worden met een mooi
kaartje dit jaar! Hierbij willen wij Judith en
Martijn extra hartelijk bedanken voor al
het werk, de resultaten zijn weer prachtig
geworden!
Belangrijke data
04-12-2020 Sinterklaasviering, alle
kinderen zijn om 13:30 uur uit
17-12-2020 Kerstviering, alle kinderen zijn
om 12:15 uur uit
18-12-2020 Groep 1 t/m 8 om 12:15 uur uit
Schoolfruit
De Hobbitstee doet weer mee met het
jaarlijkse schoolfruit! En natuurlijk kun je
veel meer met fruit doen dan alleen
koud opeten! Groep 7 heeft bijvoorbeeld
tomatensoep gemaakt! Dat is nog eens
een lekker en gezond tussendoortje!

