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Woensdag 16-12-2020                        22e jaargang – nr. 14 

Agenda 
  

16 december   Sluiting scholen 

19/12 t/m 3/1   Kerstvakantie – Noodopvang beschikbaar bij Kinderopvang 

4 januari 2021 Start Thuisonderwijs– Noodopvang beschikbaar op school 8.30 – 
14.00 uur / Kinderopvang vanaf 14.00 uur 

12 januari 2021   Persconferentie 

 
 

De tijd vliegt 

Dit hadden we echt even niet zien aankomen, hopelijk is het nieuws van maandagavond ook bij 

jullie inmiddels een beetje geland.  Superfijn dat het iedereen gelukt is om gisteren zo snel te 

schakelen en dat we toch nog een kerstig dagdeel met elkaar mochten beleven. Dank aan de 

ouderraad voor het lekkers en het leuke cadeautje voor alle kinderen. De noodopvang was snel 

geregeld met de andere scholen en kinderopvang, fijn dat dat weer gelukt is samen. Tassen 

met spullen en soms ook nog een chromebook gingen mee naar huis. Bij de kinderen die er niet 

waren gisteren is alles thuisbezorgd. Kerstversieringen er maar meteen weer allemaal 

afgehaald…en elkaar om 15.00 uur een fijne vakantie gewenst, dat voelde wel een beetje raar 

ineens.  

Laten we hopen dat de lockdown het gewenste effect heeft en we na deze periode van vakantie 

en thuisonderwijs weer lekker allemaal naar school mogen.  Voor mij vliegt de tijd extra snel, 

het afscheid van De Hobbitstee komt op deze manier wel heel snel dichtbij.  

Inmiddels vinden er gesprekken plaats op zoek naar een goede directeur 

voor De Hobbitstee. Zoals jullie weten sta ik ook 1 dag voor de klas in 

groep 5/6. Het is gelukkig ondertussen gelukt om dat stukje van mijn werk 

al in te kunnen vullen met een goede juf en fijne collega. Juf Mónica 

Sabel Lago zal tot de zomer 1 dag in de week les gaan geven in groep 5/6 

naast juf Nanet. Mónica heeft vaker bij ons ingevallen, dus de kinderen 

kennen haar gelukkig ook al.  

Ondertussen ben ik begonnen aan het schrijven van de overdracht, hiervan 

gaan jullie ook een stuk terugzien in het jaarverslag van 2020. Deze krijgen jullie eind januari 

via mijn laatste Hobbitnewzz toegestuurd. 

Ik ga ervan uit dat we elkaar in het nieuwe jaar gewoon nog gaan zien! Voorlopig mailen en 

bellen we zeker nog wel even.  

Ingvild  



 
Bereikbaarheid school 

In de hele komende periode ben ik per mail en telefonisch gewoon bereikbaar. 

directie.hobbitstee@onderwijsprimair.nl / 06-12030267 

Dat kan zijn voor een vraag m.b.t. noodopvang of voor iets anders wat je even wilt 

vragen/overleggen/bespreken.  

Voedselbank 

Het is gisterochtend gelukkig nog 

gelukt om alle ingezamelde 

producten naar de voedselbank te 

brengen. Iedereen ontzettend 

bedankt voor alle bijdragen, 

mensen zullen het nu nog harder 

nodig hebben. De leerlingenraad 

heeft supergoed geholpen bij de 

inzameling en dankzij de 

ouderraad is deze actie weer tot 

stand gekomen en is alles ook bij 

de voedselbank bezorgd.  

 

 

 

 

 

Thuisonderwijs 

In maart hebben alle uitgevers ervoor gezorgd dat 

de scholen hun onderwijs volledig digitaal konden 

vormgeven door alle software gratis beschikbaar te 

stellen. In deze periode gaat dat gelukkig ook weer 

gebeuren vanaf 4 januari 2021. Voor de meeste 

vakken hebben de kinderen ook hun werkboeken 

mee, zodat ze in ieder geval lekker aan het werk 

kunnen. Iedereen weer veel succes gewenst met 

alles thuis te regelen en organiseren. Het is ons de 

vorige periode ook gelukt samen. Mocht er iets zijn 

waarbij wij nog kunnen helpen, dan weten jullie 

ons te vinden! Alle leerkrachten zullen zelf voor 

hun groep via de mail of Social Schools aangeven 

wanneer ze online zijn, wat het rooster wordt en 

hoe het thuisonderwijs er uit gaat zien.  
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Kerstvakantie 

 


