Fijn om iedereen weer op school te zien
na de vakantie en het lange vrije
weekend! Het weer zit nog niet echt mee
maar de gezelligheid is er op de
Hobbitstee niet minder om! Langzaamaan
zien we om ons heen wat versoepelingen
en ook bij ons op school kunnen er al wat
meer ‘uitstapjes’ en activiteiten
plaatsvinden gelukkig! Hierover in deze
info meer, veel leesplezier!
Audit
Met alle positieve vooruitzichten lukt het
ons bestuur gelukkig toch nog om de
audit dit schooljaar af te ronden. Op 10
juni komen zij de Hobbitstee bezoeken en
wij vinden het natuurlijk erg leuk om onze
mooie school te laten zien. Wij houden u
vanzelfsprekend op de hoogte!
Culinair Koken met groep 7 en 8
Wellicht heeft u het al op Facebook
gezien! Groep 7 en 8 hebben in het
lunchcafé de Houtloods heerlijk culinair en
gezond met elkaar gekookt en natuurlijk
gegeten! Wat fijn dat zo’n activiteit weer
(corona-proof) kon plaatsvinden! De
kinderen hebben genoten!
Een aantal leerlingen van de
leerlingenraad hebben samen een klein
verslagje gemaakt, want dat kunnen zij u
veel beter vertellen!

Groep 7 was uitgenodigd om te koken bij
de Houdloods in Leerdam. We liepen van
onze school met Meester Alexander en
Manon naar de Houdloods. Toen we bij
de Houdloods arriveerden, werden we
gelijk vriendelijk ontvangen door de
eigenaar van de Houdloods(Henri). We
mochten zelf kiezen in welke groepjes we
wilden koken. Je had drie verschillende
tafels. Bij tafel 1 kon je tomatensoep
maken, met Madelief. Er zaten hele verse

ingrediënten in de soep. Ze hielden ook
goed rekening met de mensen die geen
varkensvlees mogen. Tafel 2 daar kon je
wraps maken. Die was ook vegetarisch. Er
zat veel groente in bijvoorbeeld:
komkommer, paprika, wortel en tomaat.
Je kon ook zelf een dressing maken met
behulp van Madelief. Je mocht zelf ook
alles snijden. Tafel 3 bij tafel 3 kon je
pannenkoeken spiesjes maken met
aardbeien ertussen. En je kon daar ook
een smoothie maken, met bevroren fruit.
Het pannenkoeken beslag mocht je zelf
maken. In de keuken mocht je zelf de
pannenkoeken omdraaien(flippen) als de
pannenkoeken afgekoeld waren mocht je
de pannenkoeken meenemen naar je
tafel. Dan mocht je een paar aardbeien
uit kiezen en die dan op het stokje doen,
met de pannenkoeken erbij. We moesten
zelf alles afwassen dat was heel leuk, want
ze hadden een leuke afwas spuit. Die
bijna alles in 1 keer schoon maakte. Ze
hielden zich ook goed aan de corona
regels. Alles was schoon en je kon je
desinfecteren. De kok Henri en Madelief
waren ook heel behulpzaam. Als je
vragen had kon je het meteen vragen en
ze hielpen je heel goed. We vonden het
heel leuk om te komen
Gemaakt door Indy Vink en Day Molenaar
Leerlingenraad

De bovenbouw is dinsdag en woensdag
(niet in dezelfde week) naar de Houtloods
geweest. Daar kregen we een
kookworkshop. We kookten en bakten
tomatensoep, wraps, pannenkoeken en
smoothies. We werden begeleid door
Madelief en Henri. We mochten eerst ook
onze eigen koksmutsen versieren voordat
we naar de Houtloods gingen. Er waren
drie groepjes. De ene groep maakte
tomaten soep, de andere groep maakte

wraps en de laatste groep maakte
pannenkoeken en smoothies. We
mochten zelfs zelf de pannenkoeken
flippen. Bij het derde groepje (bij de
pannenkoeken) moesten we aardbeien
en pannenkoeken op een stokje doen. Er
zat vooral groente in dus gezond. We
mochten ook zelf een sausje maken voor
de wraps.
Meningen: Maurijn: ik vond het heel leuk
en lekker, ik heb er veel van geleerd en
de begeleiders waren aardig.
Raf: Ik vond het echt geweldig.
Je kan zelf ook naar de Houtloods bij de
haven en in de glasfabriek.
Raf van Wijnen en Maurijn van der Hulst
Leerlingenraad
De Parro-app
We hebben begrepen dat Parroberichten niet altijd even goed
doorkomen en dat ook niet iedereen de
Parro-app in gebruik heeft. Hierdoor
kunnen berichten dan ook over het hoofd
worden gezien. Mocht de app (nog) niet
goed bij u werken, laat u het gerust
weten. Wij kunnen helpen om dit in orde
te maken. Mocht u de app (nog) niet in
gebruik hebben en dit wel willen, wij zullen
deze week nogmaals een activatie in
gang zetten. U ontvangt een link via de
mail om de communicatie-app PARRO op
uw telefoon en/of computer te installeren.
U wordt dan gekoppeld aan ons

leerlingvolgsysteem ParnasSys. De mensen
die de app al in gebruik hebben krijgen
als het goed is, geen link. Anders kunt u
deze negeren. De app is AVG-proof zodat
ook foto's en filmpjes veilig door de
leerkracht gedeeld kunnen worden.
De berichtgeving vanuit de directie en
interne begeleiding (en daar hoort ook de
info bij) zal voortaan alleen nog via de
mail komen en niet alleen via Parro. Mail
ontvangt namelijk iedereen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd
contact opnemen met Christel
cbongers@o2a5.nl of met Cornélie
cbogerd@o2a5.nl

Belangrijke data:
24 mei
Tweede Pinksterdag, alle
kinderen zijn vrij
10 juni
Audit bestuur
01 juli
Studiedag, alle kinderen zijn
vrij
02 juli
De rapporten gaan mee
16 juli
Laatste schooldag, alle
kinderen zijn om 12:15 uit
Hier worden deze periode nog activiteiten
aan toegevoegd.

