Wat is dit jaar weer voorbij gevlogen! We
gaan bijna de laatste week in en dat is
een week met een lach en een traan. We
moeten afscheid nemen van juf Trudy en
juf Hannie, die van hun welverdiende
pensioen gaan genieten. Daarnaast ook
afscheid van juf Marie José en juf Sanne
die op een andere school gaan werken.
Gelukkig wordt het ook week met een
lach! We hebben ontzettend leuke
activiteiten gehad, zoals Het fort van de
verbeelding, werkelijk één groot feest!
Dan komende week nog de musical van
groep 8, een feestdag in de eigen klas en
de wisseldag met 2 nieuwe juffen! In deze
info stellen zij zich voor!
Juf Patty stelt zich voor!
Mijn naam is Patty
den Hartog, 31 jaar,
moeder van Wout en
woonachtig in
Leerdam. In mijn vrije
tijd ben ik veel met
Wout bezig en spreek
ik af met vriendinnen,
maar ik vind lekker
rustig Netflixen ook
heerlijk.
Na de zomervakantie zal ik starten als
leerkracht voor de kleuters van groep
1/2 C op de Hobbitstee. Ik heb er onwijs
veel zin in!
Ik heb inmiddels al enige jaren ervaring
met kleuters en blijf de ontwikkeling die de

kinderen doormaken mooi vinden om te
zien. Kleuters zijn eerlijk en nieuwsgierig, dit
maakt het werken met hen zo leuk en
afwisselend.
Ik heb ontzettend veel zin om op deze
leuke school aan het werk te gaan!
Fort van de verbeelding
Wat een prachtige tweedaagse van
muziek, theater, dans, ritme en plezier! De
kinderen hebben ontzettend hun best
gedaan en het “grote schoolpleinorkest”
was een daverend succes!
Zoals eerder aangegeven is alles gefilmd
door Martijn, de vader van Jesse, Noah en
Luuk zodat u thuis kunt genieten van dit
prachtige concert!
Het bestand is echter te zwaar om zo te
versturen. Het staat online maar dan
‘verborgen’ en alleen te bekijken met de
directe link. Door te zoeken op google
e.d. zal de film niet gevonden worden.
Alleen de ouders hebben een link
ontvangen om de video te bekijken.
Veel kijk- en luisterplezier! Een aantal foto’s
staan ook later in deze info.

Juf Margriet stelt zich voor!
Mijn naam is Margriet Sonders, ik ben 58
jaar oud en ik woon met mijn volwassen
zoon in Asperen. Ik hou van tuinieren,
lezen en
wandelen.
In 1989 ben ik
gestart als
leerkracht en
ik heb 21 jaar
met veel
plezier
gewerkt in alle
groepen van
de basisschool. Daarna ben ik een aantal
jaren actief geweest buiten het onderwijs.
Ik merkte dat lesgeven toch echt mijn
grote passie is en ik wilde heel graag weer
voor de klas staan. De afgelopen jaren
ben ik onderwijsondersteuner geweest en
sinds een jaar ben ik invalleerkracht. Ik
geef les op verschillende scholen en
geniet daarvan.
Wat ik als invaller wel mis, is het opbouwen
van een band met kinderen, collega’s en
ouders en daarom wil ik graag op een
vaste plek werken. Ik ben dan ook erg blij
dat ik volgend schooljaar op De
Hobbitstee mag starten. Iedere vrijdag ga
ik lesgeven aan groep 1/2b. Het is heerlijk
om met kleuters te werken. Ze zijn open,
spontaan en ontdekken de wereld op hun
eigen manier.

Ik vind het fijn dat ik een bijdrage mag
leveren aan hun ontwikkeling.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe
schooljaar en hoop er met de kinderen,
ouders en collega’s een gezellig en
leerzaam jaar van te maken.
Belangrijke data:
12 juli
Wisselochtend en feestje in
eigen groep
14 juli
Musical groep 8
16 juli
Laatste schooldag, alle
kinderen zijn om 12:15 uur uit

