Lieve Hobbits,
Wat een leuk nieuws hebben wij vorige
week gekregen! Alle lokalen krijgen
nieuwe vloerbedekking! Wij zijn hier
ontzettend blij mee en kunnen niet
wachten 😊😊 Gelukkig komt het goed uit,
want we kregen te horen dat ze dit al in
de meivakantie komen doen! Op vrijdag
22 april, de dag van de Koningsspelen,
maken we alle lokalen leeg en hopen we
jullie na de meivakantie in een bijna
spiksplinternieuw lokaal te mogen
ontvangen! Kunnen jullie raden wat voor
kleur het gaat worden?
Belangrijke data
30-03-2022 Schoolvoetbal
31-03-2022 Studiedag, alle kinderen
zijn vrij!
06-04-2022 Schoolvoetbal
14-04-2022 Schoolreisje, de ouderraad is
druk bezig, meer info volgt
snel 😊😊
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!

Schoolvoetbal
Op woensdag 23 maart ging eindelijk
weer het 1e schoolvoetbaltoernooi van
start sinds lange tijd!
De meiden van groep 6, 7 en 8 waren
aan de beurt en
op de volgende bladzijde kunt u lezen
hoe dat is gegaan!
Goed gedaan meiden, jullie zijn toppers!

Winnaar schoolvoetbal meiden uit groep 6
Wij, de meiden uit groep zes van de
Hobbitstee zijn door naar de finale van het
schoolvoetbal. We hebben met 5-0
gewonnen van de Wilhelmina school,
daarna hebben we met 0-3 verloren van
het Mozaïek en toen weer gewonnen van
de Juliana met 8-0!
De yell van ons was: ‘’Yell, Yell, Yell! De
voetbalgirls kunnen het wel!” en “H O B B I
T S T E E: De Hobbitstee!!’’ Bedacht door:
Mila.
We hebben ook een spandoek gemaakt.
Er stond op: ‘’Hup! Groep 6!’’ En aan de
andere kant stond: ‘’Voetbalgirls hup!’’
Groetjes De Voetbalgirls,
Rozelia, Sarah, Elyn, Daantje, Lenthe,
Milen, Mila, Yara en Julia.

23 maart 2022 schoolvoetbal van de
meiden groep 8.
De jongens van groep 8 waren er ook bij
om ze aan te moedigen.
We moesten eerst tegen de Floris spelen.
De opstelling was 3 3 2. De eerste helft
hadden we gelijk gescoord. Coco had het
goal gemaakt toen kwam Tiamo met een
goed lied, hij ging zo: “Waar komen
Hobbits toch vandaan? Hobbitstee hier
ver vandaan. Wonen daar ook super
Hobbits? Ja, daar wonen super Hobbits.
Vinden Hobbits voetbal fijn? Als ze maar
voor de Hobbitstee zijn!” In de tweede
helft ging het ook heel goed, maar er was
geen goal meer gemaakt, dus de eind
stand was 1-0 voor ons. Toen kwam de 2e
wedstrijd tegen de Juliana. Ze waren best
goed, maar gelukkig hadden we een
goede keeper, Alysson, die alle schoten
tegenhield. Wij hadden ook veel kansen,
maar we hadden niet gescoord dus de
eind stand was 0-0.
Toen kwam de laatste wedstrijd tegen het
Mozaïek. In de 1e helft was het spannend,
maar er vielen geen goals. Toen kwam de
2e helft… het was spannend, maar er was
wel een goal gemaakt door Annaï. Helaas
zijn we 2e geworden en ging de Juliana
door. De sfeer was echt leuk, maar helaas
waren er ook weer ouders/trainers die
zaten te schreeuwen. (Niet van de
Hobbitstee hoor! 😉😉) Gelukkig was er ook
een groep leuke jongens van de

Hobbitstee de met hun shirt gingen
zwaaien en een leuk lied zongen. Verder
was het heel gezellig.
Dit verslag is geschreven door Tiamo
(toeschouwer) en Annaï (speler).
Een geheimzinnige brief..
Vorige week kregen wij een bijzonder
mailtje.. Met werkzaamheden in de
Ruijterstraat is een tijdcapsule gevonden
met een brief uit 1983! Elyn uit groep 6
heeft de brief meegenomen, op het
originele briefpapier! We kwamen gelijk
weer op een leuk idee, een tijdcapsule
maken!
Hieronder een foto van de brief, mocht u
deze oud-leerlingen kennen, laat u het
vooral zien, wellicht willen ze de brief wel
terug!

Sponsorloop voor Oekraïne
Op vrijdag 1 april doet onze school mee
aan een sponsorloop voor Oekraïne. Alle
groepen gaan lopen rondom de school
en op het plein. De tijden zijn iets gewijzigd
sinds de brief, dus mocht u komen
kijken en aanmoedigen, dan zijn dit de
juiste tijden:
Groep 1 t/m 3
Groep 4 t/m 6
Groep 7 en 8

09:15 – 09:30
09:45 – 10:05
10:25 – 10:45

Vanuit Leerdams Lekkers hebben wij de
vraag gekregen of wij ook mee willen
sparen voor een transport naar Oekraïne.
Mocht u zaken kunnen missen, dan kunt u
deze spullen inleveren in de hal van de
Hobbitstee. Wij zorgen dan dat het bij
Leerdams Lekkers komt. Zij hebben ons de
volgende bijlage gestuurd (zie foto).

Fijn weekend allemaal, geniet van het
mooie weer!

