In de info van maart deze keer goed
nieuws voor alle kinderen van de
Hobbitstee die wel van een gezellig potje
voetbal houden. Daarnaast meer nieuws
over de derde kleutergroep. In de vorige
info hebben wij u al op de hoogte
gebracht over het starten van deze derde
groep maar nu kunnen wij u ook vertellen
wie onze nieuwe collega gaat worden. In
deze info meer hierover, veel leesplezier!

ontwapende, eerlijke, ontdekkende
karakter van kleuters en het spelenderwijs
aan de gestelde doelen werken, maken
iedere dag met kleuters uniek en een
feestje. Het is mooi om als leerkracht te
zorgen voor een goede basis aan de start
van de schoolcarrière van kinderen.
Ik heb erg veel zin om te mogen starten
op de Hobbitstee!

Studiedag
Nogmaals een reminder.. De studiedag
van aankomende 24 maart gaat niet
door. Het zal een gewone schooldag zijn.
Juf Lindy stelt zich aan u voor!
De kleuterbouw krijgt er een nieuwe
leerkracht erbij. Per 1 april (geen grap)
komt Lindy Nelissen ons team versterken.
Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Ik ben Lindy Nelissen, 27 jaar en
opgegroeid in de omgeving van
Nijmegen. Vorig jaar ben ik verhuisd en nu
woon ik samen met mijn vriend in
Leerdam. In mijn vrije tijd vind ik het erg
leuk om te koken voor gezelschap, een
goed boek te lezen of op reis te gaan. Ik
heb al een aantal mooie reizen mogen
maken naar onder andere landen als
IJsland, Mexico en Suriname, maar mijn
favoriete vakantieland blijft Italië.
Vanaf 1 april zal ik 4 dagen lesgeven aan
de kleuters van groep 1A. Het

Van harte welkom Lindy!
Lindy zal binnenkort langskomen om
kennis te maken met de kinderen.

Audit
Op 6, 8 en 9 april zal ons bestuur op
bezoek komen voor een audit. Dit doen zij
een keer in de vier jaar om de kwaliteit
van de school te onderzoeken. We
hebben zin om onze mooie school te
presenteren aan ons bestuur!
Belangrijk nieuws uit de leerlingenraad!
De leerlingenraad (Jennifer, Tess, Indy,
Day, Maurijn, Raf, Wessel, Sara, Sidney en
Wisal) hebben met elkaar iets heel gaafs
voor elkaar gekregen! Het gebeurde
regelmatig dat de ballen bij het
voetballen over het muurtje bij de
brandweer terecht kwamen. Bij de start
van deze leerlingenraad kwam dit
eigenlijk naar voren als belangrijkste en
meest haalbare punt. Afgelopen weken
heeft de vader van Menno en Jesse voor
een handig net gezorgd en bevestigd
zodat de ballen niet meer over de muur
belanden. Dat maakt het voetballen nog
leuker!

Juf Riquet in het zonnetje!
Juf Riquet werd vorige week donderdag
van harte verrast door alle kinderen van
groep 3. Riquet had die dag haar 25 jarig
ambtsjubileum!
Al 25 jaar juffrouw, dat is niet niks, en zo
kreeg zij onder andere van alle kinderen
een mooie bloem!
Van harte gefeliciteerd juf Riquet en op
naar de volgende 25 jaar!

Belangrijke data:
2 april
5 april
23 april
24 april
10 mei

Goede Vrijdag, alle kinderen
zijn vrij
Tweede Paasdag, alle
kinderen zijn vrij
Koningsspelen (speciale
editie)
Meivakantie
Weer naar school

