De laatste weken van het schooljaar zijn
ingegaan. Een bijzondere tijd waar
gelukkig weer meer activiteiten mogelijk
zijn. Groep 8 is op kamp geweest en zij
gaan nog schitteren in de musical. Op 5
en 6 juli is er een geweldig, muzikaal feest
en er komt nog een juffendag! Zo zien we
dat ook op de Hobbitstee gelukkig weer
meer kan en mag!
Audit
Op 10 juni is ons bestuur langs geweest
voor een audit.
Wij vonden het ontzettend fijn om onze
mooie school te laten zien!
Het bestuur werkt volgens de standaarden
van de onderwijsinspectie en we mogen
met elkaar erg trots zijn. Er zijn drie
beoordelingen mogelijk: onvoldoende,
voldoende of goed en op alle onderdelen
scoort de Hobbitstee voldoende tot goed!
U begrijpt, wij zijn trots! Daarnaast kwamen
er nog wat goede tips uit waarmee wij
aan de slag kunnen, we hebben er zin in!

Fort van de verbeelding
Zoals u weet nemen juf Hannie en juf Trudy
dit jaar afscheid van ons, zij gaan straks
met pensioen. Wij gaan hen enorm missen
maar we zijn ook blij voor hen, dat zij
heerlijk kunnen gaan genieten!
Nu willen juf Hannie en juf Trudy dit
afscheid niet zomaar voorbij laten gaan
en wij al helemaal niet! Daarom hebben
juf Hannie en juf Trudy een ontzettend
leuke dag voor de kinderen geregeld. Het
Fort van de verbeelding, een echt
schoolpleinorkest!
Het Schoolplein Orkest is een project waar
de hele school van groep 1 t/m 8 aan
mee doet. De kinderen spelen op
typische Fort-instrumenten als gestemde
steigerbuizen, cementkuipen en PVCfluiten. Ongebreideld enthousiasme wordt
gevolgd door oorverdovende stilte. In de
tot de verbeelding sprekende
eindpresentatie komt alles en iedereen bij
elkaar in een ontroerend, overweldigend
en samenbindend muzikaal feest voor
kinderen en leerkrachten!

Kijkt u gerust op de website
http://www.fortvandeverbeelding.nl/schol
en/

Nog een keer afscheid
Er gaat nog een leerkracht de Hobbitstee
verlaten. Juf Marie-José gaat volgend jaar
op de Lingewaard in Arkel werken, zij gaat
daar een taalklas opzetten. Beide banen
gaat haar niet lukken en daarom neemt
zij helaas afscheid van ons. Wij wensen
Marie-José natuurlijk heel veel plezier met
haar nieuwe baan!
Dit betekent dat wij een vacature hebben
van een dag in de onderbouw. We zijn al
druk bezig en houden u vanzelfsprekend
op de hoogte. Evenals over de leerkracht
van de 3e kleutergroep. Hierover
volgende week meer!
Belangrijke data:
01 juli
Studiedag, alle kinderen zijn
vrij
02 juli
De rapporten gaan mee
05 t/m
Fort van de verbeelding
06 juli
12 juli
Wisselochtend en juffendag
14 juli
Musical groep 8
16 juli
Laatste schooldag, alle
kinderen zijn om 12:15 uur uit
Nieuwe datum waterfeest volgt nog!

Kamp groep 8
Wat een feest, de kinderen van groep 8
konden toch op kamp! Het was nog
spannend of het allemaal door kon gaan
maar gelukkig, ze mochten vertrekken!
Met een grote bus vertrokken ze
afgelopen maandag naar SintMichielsgestel en ze hebben drie
fantastisch dagen gehad! Spelletjes,
sporten, adventure-games, tekenen,
voetbal, dansen, keten, snoepen, alles in
aan bod gekomen! 😊 De kinderen en de
leiding hebben het ontzettend leuk
gehad! Op naar de musical!

