
 

Lieve Hobbits, 

 

Het schooljaar is alweer bijna voorbij. Wat 

hebben we een top schooljaar gehad! We 

zijn weer op schoolreis geweest, er 

werden feestjes gevierd en hoe fijn en 

speciaal was het om vorige week de 

kinderen te zien in de school met hun 

ouders, opa’s of oma’s en een echte 

rondleiding te kunnen geven! De 

tentoonstelling van Culturele Ankers Glas 

was een groot succes!  

Nu kan iedereen genieten van een 

welverdiende vakantie. De kinderen 

hebben al kennisgemaakt met hun 

nieuwe juffen (of meester) en zo kunnen 

we over zes weken het schooljaar weer 

net zo fijn starten!  

 

Sponsorloop voor Oekraïne 

Wellicht heeft u het al op Facebook 

gezien. Afgelopen maandag hebben een 

aantal kinderen uit groep 3 t/m 8 een 

cheque aan de burgemeester en aan 

Arthur uit Oekraïne mogen geven voor de 

kinderen uit Oekraïne in gemeente 

Vijfheerenlanden! Onze Hobbits hebben 

samen 4650 euro bij elkaar gelopen, wat 

een prestatie! Hoe bijzonder ook om met 

een leeftijdsgenootje uit Oekraïne te 

kunnen praten. Met behulp van een app 

op een telefoon konden de kinderen met 

elkaar communiceren, een bijzondere 

ervaring! 

 
 



 

 
 

 
 

Afscheid van juf Kim 

Helaas, we moesten deze week afscheid 

nemen van juf Kim. We gaan haar erg 

missen, maar gelukkig is het niet de laatste 

keer dat wij haar zullen zien! We wensen 

juf Kim natuurlijk heel veel plezier op haar 

nieuwe school! 

 

Welkom terug juf Lindy 

Juf Lindy komt na de zomervakantie weer 

terug! Zij heeft heerlijk van haar verlof 

kunnen genieten en van de kleine Joe, 

maar ze heeft ook weer heel veel zin om 

te genieten van de kleuters op de 

Hobbitstee!  

 

Belangrijke data 

09-07-2022 Zomervakantie t/m 

21-08-2022 

22-08-2022 1e schooldag in het nieuwe 

schooljaar! 

07-09-2022 1e Studiedag, alle kinderen vrij 

In de 1e week van het nieuwe schooljaar  

ontvangt u onze nieuwe jaarkalender met  

onder andere de overige studiedagen,  

de schoolreis, vakanties, de  

schoolfotograaf, vieringen en feesten! 

 

Spetterende musical groep 8! 

Afgelopen donderdag heeft groep 8 in 

het Dak een  

geweldige musical neergezet! 

“Wie steelt de show?” Een ontzettend leuk 

verhaal en gave musical!  

Groep 8 heeft dit supergoed gedaan, wat 

een prachtige manier om afscheid te 

nemen! 

Wij wensen heel groep 8 een ontzettend  

fijne vakantie en natuurlijk heel veel plezier 

en succes op de middelbare school! 

 



 

 
 

 
 

Zomer Kick-off 

De gemeente Vijfheerenlanden, 

Buurtwerk en Jongeren voor Jongeren 

hebben hard gewerkt om een mooi 

zomerprogramma te organiseren.   

Vanaf 11 juli barst de zomer los in 

Leerdam! Er zijn toffe activiteiten, sportief 

én creatief! De kinderen kunnen gaan 

genieten van een leuke eerste 

zomerweek in Leerdam!  

In de bijlage meer informatie over het 

aanbod en hoe aan te melden.  

 

Een bericht van onze bestuurder Miriam 

van der Smissen: 

Vacature! 

Beste ouders, 

Wij zijn op zoek naar bevoegde 

leerkrachten die les willen geven aan 

Oekraïense leerlingen. Bent u of kent u 

iemand die hier interesse in heeft? 

Het gaat om een betaalde functie, zeker 

tot en met 31 december 2022. We zijn op 

zoek naar iemand die geduldig is en in het 

bezit van de nodige humor en relativering. 

Deze groep leerlingen heeft een rots in de 

branding nodig die hen ziet en de tijd 

neemt om de leerlingen stap voor stap 

mee te nemen. De leerlingen krijgen les 

op een van de centrale locaties in 

Vijfheerenlanden en West-Betuwe. 

Als u interesse heeft, neemt u dan contact 

op met de directie van uw school? 

Met vriendelijke groeten, 

Miriam van der Smissen, bestuurder 

 

 
 

Lieve Hobbits en ouders, 

Nog een ochtend en dan kunnen jullie 

heerlijk genieten van een welverdiende 

vakantie! Alvast tot in het nieuwe 

schooljaar!  


