Lieve Hobbits,
Wat fijn! Morgen vieren we de
Koningsspelen op de Hobbitstee! Alle
kinderen mogen in sportkleding naar
school komen en dan beginnen we eerst
met het Koningsontbijt! De kinderen
hoeven dus thuis niet eerst te ontbijten,
maar zij moeten wel een lunch
meenemen.
Mocht u kind allergieën hebben, laat het
voor de zekerheid nog even weten en
mocht uw kind meedoen aan de
Ramadan, dan mag hij of zij ook om 09:45
uur komen.
Na het ontbijt beginnen we met een
waming-up op muziek en daarna zijn er
allerlei spelletjes op het plein en sporten
op het sportveld. We maken er een
gezellige dag van!

Zoals u weet zijn wij deze week al
begonnen om de school “leeg” te ruimen
in verband met de nieuwe
vloerbedekking. Er is al hard gewerkt!
Morgen worden de lokalen nog
leeggeruimd, dit doen we om de

Koningsspelen heen. De kleuters zijn om
12:00 uit.
Belangrijke data
22-04-2022 Koningsspelen, de kleuters zijn
om 12:00 uit.
22-04-2022 De school leeg voor de
nieuwe vloeren!
23-04-2022 Meivakantie
09-05-2022 Weer naar school!
25-05-2022 Verhalenpret, Kunstmenu en
Cultuurprogramma, Bezoek in
de klas, groep 1 en 2
26-05-2022 Hemelvaartsdag, alle
kinderen zijn vrij
27-05-2022 Alle kinderen zijn vrij
Schoolvoetbal
Super! Er staan maar liefst 3 groepen van
de Hobbitstee in de finale! De jongens van
groep 5, de meiden van groep 6 en de
jongens van groep 7! Geweldig! Mocht u
willen kijken en ze willen aanmoedigen,
de eerste wedstrijd is morgen, vrijdag 22
april om 15:30 uur.

achtbanen gegaan. Wij zijn in de Felix
geweest, die was heel cool!
En toen moesten we weer naar de bus.
Jammer genoeg (maar niet heus) stond er
file, wel drie keer en iedereen zei: file, file,
file! De meester maakte een grapje dat
we naar de Mac gingen. Op het einde
maakten we de oude bus grap!
Geschreven door Milen en Sarah
De schoolreis!
Wat ontzettend fijn! Eindelijk konden we
weer op schoolreis! De kleuters zijn op pad
gegaan naar Dierenpark Amersfoort en
groep 3 tot en met 8 naar Toverland! Het
was een fantastische dag met prachtig
weer! In het volgende stukje vertellen
Sarah en Milen hun avonturen!
Hoi, wij zijn op schoolreisje geweest naar
Toverland. We moesten in groepjes zitten
bij een moeder of vader. Het was een
lange busrit. We moesten ander halfuur in
de bus zitten.
We moesten verzamelen in groepjes. Er
waren vier groepjes: de moeder van Mila,
de vader van Evanne, de moeder van
Sam en de vader van Jada. Daarna
gingen we naar de poort lopen en toen
gingen we het park in. Iedereen ging op
zoek naar een achtbaan. Een paar
groepjes gingen bij elkaar lopen. Ook
gingen we naar een binnenspeeltuin om
daar te eten. Daarna zijn we weer naar de

Babynieuws!
Hoera!! Juf Christel en Robbert krijgen een
baby en Sofie krijgt er een broertje of
zusje bij! Heel erg leuk en we wensen
Christel dan ook een heel fijne
zwangerschap!

