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Toelichting op de kalender: 

In deze kalender vindt u een overzicht van een groot deel van onze activiteiten die overwegend samen met de ouderraad op school worden georganiseerd 
voor de leerlingen. Tevens vindt u in de teksten die zijn opgenomen waardevolle informatie en de meest belangrijke afspraken van de school. 
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Schooltijden 
We werken met gelijke lestijden voor alle groepen. Dit betekent dat voor alle leerlingen de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start om 
8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Op de woensdag start de school om 8.30 uur en eindigt de lesdag om 12.00 uur. Let op! De school heeft geen continu 
rooster. Dit betekent dat er tussen de middag een onderbreking zit in de dag. Leerlingen kunnen tijdens deze middagpauze gebruik maken van de TSO 
organisatie Lunchtijd. Lunchtijd wordt georganiseerd in samenwerking met onze partner Floreo. Voor een vergoeding van €150,-  kan uw kind het gehele 
jaar blijven lunchen en buitenspelen onder begeleiding van de TSO medewerkers en vrijwilligers. 

Pauzetijden 

Groep 7 en 8    11.30 – 12:00  

Groep 1/2 en 5/6    12.00 - 12.30 

Groep 3 en 4    12:30 – 13:00 

Indien u uw kind thuis willen laten lunchen is er vooraf overleg met de directeur of de leraar. Een kind kan maximaal 45 minuten gebruiken om buiten de 
school te lunchen.  

 

Wegbrengen en ophalen 
Om een goede start te maken van de dag is het voor de leraar en de klasgenoten van het kind belangrijk om op tijd en zonder onderbrekingen aan het 
onderwijsprogramma te beginnen. Het is voor een kind vervelend om de dag te laat te starten of te laat te worden opgehaald. 

Elke ochtend wachten de kleuterleerkrachten de leerlingen om 8.20 op bij de deur van het klaslokaal. De kleuters komen zelfstandig via het kleuterhek 
naar het klaslokaal. Hier leggen zij het tussendoortje op de daarvoor bestemde plank. Het eten en drinken voor het overblijven wordt in de “overblijfbak” 
bewaard. De kleuters gaan daarna in de kring zitten, ‘lezen’ zelfstandig een boekje of kletsen met een vriendje.  Alle overige groepen (3 t/m 8) wachten 
buiten op het grote schoolplein. Om 8.25 uur komen de leraren hun groep buiten ophalen. De ouders kunnen op het plein afscheid nemen en hun kind aan 
de leraar overdragen. Dit voorkomt drukte in de smalle gangen van onze school. De kleuters blijven bij de leraar tot het kind wordt opgehaald.  

Indien u graag iets met de leraar wil bespreken vragen we u een afspraak te maken met de leraar. Via ons communicatiesysteem Social Schools is het 
eenvoudig om met elkaar in contact te komen of een bericht te sturen. We voorkomen hiermee dat de leraar in een paar minuten tijd heel veel korte 
informatie tot zich moet nemen op een moment dat hij/zij daar eigenlijk geen tijd voor heeft.  

 

  



Het team van De Hobbit 
   Stagiaires en ondersteuners 
Groep Donald Duck Juf Lenneke (ma, di, woe) Juf Carmen (do en vrij)  
Groep Broer Konijn Juf Nicky (ma, di, woe) Juf Hester (do en  vrij) Juf Maaike (do en vrij) 
Groep 3 Juf Carmen (ma, di, woe) Juf Nicole (di t/m vrij) Juf April (ma) 
Groep 4 Juf Anita (ma, di, woe) Juf Yvonne (woe, do,  vrij)  
Groep 5 Juf Hester (ma) Meester Stefan (di t/m vrij) Meester Kevin (do) 
Groep 6 Meester Onno (ma t/m vrij)  Juf Yasmine (do en vrij) Juf Fatima (vrij) 
Groep 7 Juf Kinou (ma t/m do) Juf Kim (vrij) Juf Kim (do) 
Groep 8 Juf Lonneke (ma t/m vrij)  Juf Kim (ma, di, woe) 
    
Vakleraar bewegingsonderwijs 3 t/m 8 Meester Robin (di en do)   
Vakleraar bewegingsonderwijs kleuters Meester Jules (di en do)   
Interne begeleider Juf Mandy (ma en do)   
Reken coördinator Juf Anita   
Taal coördinator Juf Yvonne   
ICT- coördinator Juf Lonneke   
Rekenondersteuning Jonny (ma)   
Rekenondersteuning Juf Carla (ma, di, do)   
Taal ondersteuning Ada (woe)   
Medezeggenschapsraad Juf Kim en juf Nicky   
    
Conciërge Marjan Altink   
Administratie Sascha Hofstra Niki de Hollander  
Directeur Esther Veldt   

 

Voor- en naschoolse opvang 
Floreokids                                                                       Small steps Ziezo 

Buitenhoflaan 1                                                                  Brugwacht 24,  
2353 ME Leiderdorp                                                        2353 DM Leiderdorp 

 

  



Klassenouders 
Op onze school werken we met ‘klassenouders’. Per groep zijn er één of twee ouders die de leerkracht ondersteunen op organisatorisch gebied voor 
activiteiten die direct met de groep te maken hebben. De klassenouder communiceert met de ouders via een groepsapp.  

 

Gym 
De Hobbit is een actieve school en zodoende dragen wij het bewegen van leerlingen een warm hart toe. Op dinsdag en donderdag krijgen de groepen 3 
t/m 8 in de grote sportzaal (direct naast de school) les van een vakdocent bewegingsonderwijs. De leerlingen hebben verplicht sportkleding mee en ze 
dragen sportschoenen in de zaal. Het is toegestaan voor de leerlingen in de bovenbouw om een roller deodorant mee te brengen. Het meebrengen van 
spuitdeodorant is niet toegestaan.  

Ook de kleuters krijgen gymles aangeboden. De kleuters krijgen wekelijks op dinsdag en donderdag bewegingsonderwijs in de speelzaal in de school. De 
kleuters hebben op school een tasje nodig met gymschoenen voor in de zaal. De schoenen dienen voorzien te zijn van klittenband of elastieksluiting graag 
duidelijk voorzien van een naam. 

 

Mobiele telefoons en andere kostbare bezittingen 
Het is voor leerlingen niet toegestaan om hun mobiele telefoon onder schooltijd te gebruiken. Kinderen mogen ook niet reageren op berichten van ouders. 
Indien een leerling de mobiele telefoon bij zich heeft, kan deze in de daarvoor bestemde bak in de klas bewaard worden. De telefoon dient dan uit de 
staan. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van voorwerpen zoals bijvoorbeeld horloges, sieraden, 
mobiele telefoons, portemonnees en dergelijke. 

 

Communicatie met ouders 
We brengen ouders door gebruik van verschillende communicatiemiddelen zo goed mogelijk op de hoogte van wat er speelt in de school of in de groep 
van hun kind. We maken hiervoor gebruik van het programma Social Schools en de website van de school. Aan het eind van het schooljaar ontvangen 
ouders een digitale jaarkalender met daarin o.a. vakanties en vrije dagen, feesten en oudergesprekken voor het komende schooljaar. Vanaf de start van 
het schooljaar ontvangen ouders elke maand digitaal een nieuwsbrief van de school en er wordt ouders een digitale maandkalender toegestuurd met 
relevante informatie voor de komende maand. Via Social Schools communiceert de leraar per groep met de ouders over groepsgerelateerde onderwerpen. 
Het is voor ouders ook mogelijk om via Social Schools of via de website van de school de online kalender te gebruiken om geïnformeerd te raken. Zo is er 
“voor elk wat wils”.  

 

 

  



Informatie uitwisseling 
De ouders van de (toekomstige) kleuters worden bij de start van het schooljaar geïnformeerd tijdens een kleuter-informatieavond. We leggen ouders op 
deze avond o.a. uit hoe een lesdag voor kleuters is opgebouwd, waar we binnen het kleuteronderwijs aandacht voor hebben en met wie de leraar 
samenwerkt om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te volgen en te begeleiden. Op deze avond maken de ouders kennis met deze partners. Bij 
partners kunt u denken aan de interne begeleider, de schoollogopedist of de schoolarts.  Verderop in het jaar worden de ouders 2x per jaar uitgenodigd om 
de ontwikkeling van hun kind te bespreken. De ouders kunnen vanaf groep 3 de methoderesultaten van hun kind volgen via ons administratiesysteem 
Parnassys. 

De groepen 3 t/m 8 starten vanaf de vierde week van het schooljaar met kennismakingsgesprekken voor elke groep. Dit zijn gesprekken tussen leraar, 
ouder en kind. In deze gesprekken worden de verwachtingen op elkaar afgestemd. Rond feb-maart en juni-juli vinden er rapportgesprekken plaats om op 
basis van het rapport de ontwikkeling van het kind te bespreken. Voor de groepen 3 geldt dat dit gesprekken tussen leraar en ouder. Voor de leerlingen in 
groep 4 geldt dat dit gesprek tussen leraar en ouder is, maar dat de leerling mag kiezen om aan te sluiten. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn dit gesprekken  
tussen de leraar, ouder en kind.  Dit betekent dat ook de leerling aanwezig dient te zijn bij deze gesprekken.  

Elk jaar wordt er een informatieavond voor ouders en kinderen in groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs gehouden op één van de openbare 
basisscholen in Leiderdorp. Dit schooljaar zal deze informatieavond plaatsvinden op de PWA (Prins Willem-Alexanderschool) in Leiderdorp.  

Indien ouders gedurende het schooljaar behoefte hebben aan een gesprek kunnen zij dit bij de leraar aangeven. De leraar maakt dan graag tijd om een 
afspraak in te plannen.  

 

Rapporten en Cito uitwisseling 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen 2x per jaar een rapport waarin de resultaten van het laatste half jaar zijn opgenomen. De resultaten 
worden weergegeven met: goed, ruim voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. Bij het rapport is ook een uitdraai van de Cito resultaten opgenomen. 
De Cito resultaten worden weergegeven in een grafiek. De grafiek laat de ontwikkeling zien van de leerling door de jaren heen. In de grafiek is 
weergegeven hoe de resultaten van de leerling zijn in relatie tot leeftijdsgenoten. Het niveau wordt aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m V. Waarbij de 
I staat voor een resultaat ver boven het landelijk gemiddelde, II boven het landelijk gemiddelde, III gemiddeld, IV onder het landelijk gemiddelde en V ver 
onder het landelijk gemiddelde.  Vanaf groep 6 vindt u tevens een uitdraai met de niveau indicatie voor het voortgezet onderwijs in het rapport. 

De leerlingen van groep 7 ontvangen aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit voorlopige advies wordt in 
een gesprek met de ouders en de leerling besproken. In januari van groep 8 ontvangen de leerlingen een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Dit 
definitieve advies wordt in een gesprek met de ouders en de leerling besproken. In april van groep 8 maken alle leerlingen als afsluiter de IEP eindtoets. De 
school mag op basis van de uitslag van de IEP toets het advies positief bijstellen.  

  



Nieuwe kleuters 
Gemiddeld 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op. Uw kind mag namelijk vijf ochtenden komen wennen 
voor zijn/haar vierde verjaardag. Op de eerste wenochtend ontvangt u van de groepsleerkracht een informatiepakket met daarin o.a. het ‘Welkom op 
school’ gidsje, het intakeformulier, de leerlinginformatielijst en de informatie van de Ouderraad.  In de laatste maand voor de zomervakantie bieden wij 
geen wenochtenden meer aan. De leraar stemt met de ouders van deze kinderen apart af hoe we voor deze kinderen een fijne start kunnen realiseren. 

 

Zindelijkheid 
Wij verwachten dat een schoolgaand kind zindelijk is. Bij de kleuters kan een “ongelukje” natuurlijk gebeuren, maar een kind dat niet zindelijk is en nog 
een luier draagt kan bij ons op school niet verzorgd worden.  

Het is fijn om kleuters een extra setje kleding mee te geven van thuis. Bij een ongelukje waarbij het kind in de broek heeft geplast, kan hij/zij van kleding 
wisselen. Indien er sprake is van een ongelukje waarbij het kind in de broek heeft gepoept, nemen wij contact op met de ouders en vragen we de ouders 
om het kind te komen verschonen. Het is op school zowel facilitair als organisatorisch onmogelijk om deze verzorging op ons te nemen.  

 

Traktaties 
Een leerling mag op school trakteren bij het vieren van zijn verjaardag (vanaf de 5de verjaardag) of bij de geboorte van een broertje of zusje. We willen 
alle ouders vragen om de traktatie te beperken tot een kleine, bij voorkeur gezonde, versnapering. Een leerling mag na het trakteren in de klas (met een 
kaart) langs bij de leraren van de school. De kaart krijgt uw kind van school aangeboden. De kinderen kiezen of de leraren een korte felicitatie op de 
kaart zetten of de kinderen uit de eigen klas.  

We willen ouders vragen om tijdig met de leraar af te stemmen wanneer hun kind gaat trakteren. Dit voorkomt beperkte aandacht vanwege een 
activiteit op de betreffende dag, 2 jarigen op 1 dag of het ontbreken van een verjaardagmuts bij de kleuters.  

 

Ziekmelding 
Wanneer uw kind ziek is (verkoudheidsklachten, koorts, overgeven of diarree) of om andere redenen niet naar school kan komen dan vragen we de 
ouders tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school hiervan op de hoogte te brengen. Ouders kunnen via ons communicatiesysteem een bericht sturen om hun 
kind ziek te melden of telefonisch contact leggen met de school. Indien ouders in de school zijn om een broer of zus naar school te brengen kan het ook 
persoonlijk tegen de leraar gezegd worden (onder voorbehoud van tijdelijk bijgestelde RIVM richtlijnen). 

Als uw kind een infectieziekte heeft (waterpokken, krentenbaard, oid.), dan volgen wij het protocol “infectieziekten” van de GGD.  

 

 

 



Luizen (onder voorbehoud van tijdelijk bijgestelde RIVM richtlijnen) 

Meerdere keren per jaar worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen door een aantal betrokken ouders van de school. De conciërge neemt contact met 
u op wanneer er luizen of neten in het haar van uw kind gevonden worden. U krijgt dan het vriendelijke doch dringende verzoek om het kind op te 
komen halen en een passende behandeling in te zetten. De school beschikt over informatie betreffende een passende behandeling. De drogist kan u hier 
uitvoeriger over informeren. 

 

Gevonden kleding 
Regelmatig blijven er op school kledingstukken liggen. We weten soms echt niet van wie het kledingstuk is. In de ruimte van de conciërge hebben we een 
blauwe “gevonden voorwerpenbak” staan. Als u iets mist, kunt u daar een kijkje nemen. 

  

Schoolverzuim 
Vakanties dienen te worden opgenomen in overeenstemming met de schoolvakanties die voor de start van elk schooljaar met de ouders gecommuniceerd 
worden. De jaarkalender is tevens te vinden op de website van de school onder de tab Informatie. Als het absoluut onmogelijk is om binnen deze vakanties 
een reis te plannen, dienen ouders schriftelijk een verlofaanvraag te doen bij de schoolleider uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de periode waarvoor 
verlof wordt aangevraagd. Aanvragen die buiten deze periode vallen, worden niet in behandeling genomen. Op deze aanvraag geven ouders de reden 
aan van hun verzoek om verlof buiten de schoolvakanties. Dit verlof kan de schoolleider enkel toestaan indien de reden valt binnen de hiervoor geldende 
richtlijnen opgesteld door de leerplichtambtenaar. U vindt de richtlijnen op de website van de school onder de tab Ouders. Na ontvangst van de 
verlofaanvraag zal de schoolleiding een besluit nemen waarmee het verlof wordt toegekend of wordt afgewezen.  

Het aanvraagformulier voor verlof van 2 dagen of langer is op te vragen bij de conciërge van de school. Verlof dient te worden aangevraagd voor 
leerlingen vanaf 4 jaar.  

 

Huiswerk  
In de groepen 6 t/m 8 wordt huiswerk meegegeven. We bouwen dit langzaam op. Het huiswerk heeft als doel om de leerlingen gewend te laten raken aan 
het maken van huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Bij het maken van huiswerk komen verschillende vaardigheden kijken: plannen, 
organiseren, zorgdragen voor een taak en zelfstandigheid.  

Incidenteel wordt er op initiatief van de leraar  in overleg met ouders) ook in de lagere groepen extra oefenwerk aan leerlingen meegegeven.  

 

GVO 
Wij vinden het belangrijk om leerlingen informatie over verschillende godsdiensten aan te bieden. Deze lessen worden aangeboden aan de leerlingen van 
groep 5 en 6. Deze lessen worden 1x per week op dinsdagmiddag gegeven door een speciaal opgeleide GVO docent van buiten de school. De lessen duren 
45 minuten.  



 

Schoolarts, logopedist en schoolverpleegkundige 
In groep 2 en in groep 7 worden alle leerlingen van de school onderzocht door de schoolarts of de schoolverpleegkundige. De ouders worden hier ruim 
vooraf over geïnformeerd vanuit de GGD. Deze onderzoeken richten zich voornamelijk op ogen, oren en gewicht van de leerlingen. Ouders kunnen ook 
persoonlijk contact opnemen met de GGD indien er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van hun kind.  

Alle vijfjarigen krijgen namens de gemeente een logopedische screening aangeboden. In deze screening wordt er gelet op de spraak- en taalontwikkeling 
van kinderen. 

 

Contactpersoon 
In uitzonderlijke situaties komt het wel eens voor dat ouders of leerlingen het niet met de school eens zijn. In eerste instantie geeft de ouder of een leerling 
dit signaal af bij de leraar. Indien het onbevredigende gevoel blijft bestaan nemen ouders of leerlingen contact op met de directeur. Wanneer ouders of 
leerlingen het gevoel hebben er niet uit te komen dan kunnen zij een beroep doen op de contactpersoon binnen de school. Bij ons op school is dat meester 
Onno. Meester Onno behandelt uw gesprek vertrouwelijk en hij kan u adviseren of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de 
klachtencommissie. 

 

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie 
Als ouders daar behoefte aan hebben kan de vertrouwenspersoon bemiddelen bij een conflict. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt niet 
binnen de organisatie. Indien ouders van mening zijn dat het conflict niet is op te lossen, kan er worden besloten om een klacht in te dienen bij de 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.  

We hebben als school een klachtenregeling waarin staat hoe we omgaan met klachten. De klachtenregeling vindt u op de website van de school onder de 
tab Informatie.  

 

  



Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden: 

Ouders: Ingrid Stroo (voorzitter) en Pieter-Jan Lommerse. 

Teamleden:  Nicky Lakomy en Kim van Basten. 

De MR heeft 4 belangrijke rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. In de wet medezeggenschap is vastgelegd welke 
bevoegdheden de MR heeft binnen het beleid van de school. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. De MR nodigt de schoolleiding uit op een MR 
vergadering indien de MR daar behoefte aan heeft. Omgekeerd kan de schoolleiding de MR vragen om spreektijd tijdens een MR vergadering om de MR 
te informeren. Met name beleidswijzigingen moeten met de MR zijn besproken alvorens ze worden doorgevoerd. 

Eén keer per jaar brengt de MR  schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan en welke onderwerpen er binnen de MR vergaderingen ter tafel zijn 
gekomen. De leden van de MR zijn om de 3 jaar verkiesbaar. De MR is te bereiken via: mr@dehobbit.org 

 

GMR 
Basisschool De Hobbit is één van de 20 scholen van PROO Leiden/ Leiderdorp. Het beleid van PROO Leiden/Leiderdorp wordt voorgelegd in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier zit het verschil met de MR. Waar de MR bevoegdheden heeft binnen het beleid van de school, 
heeft de GMR bevoegdheden in het beleid van PROO. De voorzitter van de MR  heeft zitting in de GMR.  

 

Overige kosten 
Naast de bijdrage aan het schoolfonds van de Ouderraad kunt u gedurende het schooljaar de volgende uitgaven verwachten: 

• Vanaf groep 4 een schoolvulpen. Deze kunnen voor €5 aangeschaft worden bij de conciërge. De vullingen worden door de school verstrekt.  
• Vanaf groep 6 een 23-ringt multomap met tabbladen. 
• Voor groep 6, 7 en 8 een agenda en een whitebord stift. 
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Activiteitenaanbod 
Wij zijn een actieve school en dat betekent onder andere dat we actief zijn in het organiseren van activiteiten voor onze leerlingen. U leest meer over onze 
visie in de schoolgids die u kunt vinden op de website. In het kort leest u hieronder een toelichting op een aantal activiteiten van de jaarkalender. 

Ouderraad 
De ouderraad (OR) is de organiserende en uitvoerende kracht in de vele activiteiten die we voor de leerlingen organiseren. De OR stuurt de activiteiten 
aan en mobiliseert ouders bij het ondersteunen van deze activiteiten. Zonder ouderhulp zijn deze activiteiten niet mogelijk.  

De OR bekostigd de vele activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage waarvoor ouders in het begin van het schooljaar een verzoek krijgen. De 
ouderbijdrage wordt jaarlijks na overleg met de schoolleiding en na goedkeuring door de Medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld. De ouderbijdrage van 
dit schooljaar is vastgesteld op 62,50 euro per kind (inclusief schoolreisje). We hopen op uw steun om deze activiteiten mogelijk te maken. Deze activiteiten 
zijn voor onze leerlingen “de krenten in de pap”. We informeren u vanaf hier over de vele activiteiten die de OR organiseert. Ouders kunnen contact leggen 
met de OR via: or@dehobbit.org. De voorzitter van de OR is Olga de Keijzer. De penningmeester van de OR is Martijn Visser.  

De OR legt jaarlijks verantwoording af over de inzet van de ontvangen bijdragen tijdens de jaarvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Sportdag 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar werken we aan teambuilding en groepsgevoel. Wij noemen dit de vriendschapsweken. In de 
vriendschapsweken staan verbondenheid, acceptatie, samenwerken, veiligheid en vertrouwen in de “spotlights”.  Tijdens deze weken worden er 
verschillende samenwerk-activiteiten georganiseerd. De sportdag is een activiteit waarin we de leerlingen van onze school met veel plezier laten 
samenwerken en samen sporten. We vragen de ouders van de school om de verschillende sporten van deze dag te begeleiden. 

Schooltuinen 

Onze groep 6 gaat vanaf halverwege het schooljaar tot de herfstvakantie in groep 7 naar de schooltuinen bij het milieu educatief centrum (MEC). De 
leerlingen gaan op de fiets naar deze locatie. Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen, vragen we een aantal ouders met de groep en de leraar 
mee te fietsen. De begeleiders van het MEC leren de kinderen de kneepjes van het tuinieren. Het is feest als er geoogst wordt. Dan komen de leerlingen met 
volle tassen aan op school. 

Hutspot 

Voorafgaand aan 3 oktober (Leidens ontzet) eten alle leerlingen van de school hutspot met worst. De OR vraagt in de groepsapp welke ouder(s) de 
hutspot willen bereiden voor de groep. De hutspot wordt gegeten met worst. Met allergieën of persoonlijke voorkeuren vanuit religie wordt rekening 
gehouden. 

Minikoraal 

Deze activiteit is enkel voor de groepen 7 en 8. Het minikoraal vindt plaats voorafgaand aan 3 oktober (Leidens ontzet). Alle leerlingen van alle 
basisscholen uit de regio leiden zingen gezamenlijk op 1 locatie tijdens het mini koraal liedjes die te maken hebben met 3 oktober en de geschiedenis van de 
stad Leiden. De liedjes worden vooraf in de klas onder leiding van de leraar ingestudeerd. Voor de begeleiding van de leerlingen vragen we ouders om de 
groep en de leraar te ondersteunen. En we nodigen de ouders van harte uit om mee te zingen. 

mailto:or@dehobbit.org


Sporttoernooien 
We stimuleren de leerlingen zich op te geven voor de diverse sporttoernooien. Sporten met klasgenoten is vooral gezellig en het winnen is hier niet het doel. 
De leerlingen kunnen door deelname kennismaken met andere sporten dan de sport die zij zelf beoefenen. De OR faciliteert de toernooien door het 
inschrijfgeld te bekostigen en te zorgen voor wat drinken voor onze kanjers. 

Sinterklaasfeest 

Wij vieren bij ons op school het Sinterklaasfeest. Op 5 december (indien deze datum in het weekend valt kiezen we voor de laatste vrijdag voor het 
weekend) komt Sinterklaas met zijn pieten langs op De Hobbit. Sinterklaas wordt jaarlijks door alle leerlingen van de school ontvangen op het grote 
schoolplein. Voor de groepen 1 t/m 4 is er na ontvangst een centraal moment waar ze in gesprek kunnen met Sinterklaas en de leerlingen van Sinterklaas 
kunnen horen wat er dit jaar toch weer allemaal is gebeurd. Vervolgens brengt hij alle klassen (1 t/m 8) een bezoek en hij laat een presentje achter voor elk 
kind. 

In de groepen 6 t/m 8 werken we met surprises. Deze leerlingen trekken een lootje in de klas. Voor het kind op het lootje kopen zij een klein geschenk. Ze 
verpakken dit in een geknutselde creatie passend bij het thema of de interesses van het kind op het lootje. De middag voor de sinterklaasviering nodigen 
we alle ouders uit om de gemaakte surprises te bewonderen.  

Kerstdiner 

Elk jaar organiseren we op school een kerstdiner voor elke groep. Tijdens het kerstdiner mogen de leerlingen in hun mooiste kleding naar school komen om 
gezamenlijk te genieten van verschillende lekkernijen die door de ouders van de groep zijn gemaakt. Op het schoolplein is er voor de ouders de 
gelegenheid om iets met elkaar te drinken of te genieten van meegebrachte hapjes.  

Paaslunch 

Met Pasen wordt er voor de leerlingen een paaslunch verzorgd. Tijdens de lunch genieten de leerlingen met elkaar in de eigen groep van de lekkere harde 
of zachte broodjes. Er is een divers assortiment aan broodbeleg aanwezig en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leerlingen met een allergie 
of voedselvoorkeuren. Dit gaat in afstemming met de ouders. 

Koningsspelen 

Eén keer per jaar wordt er in heel Nederland gesport door alle kinderen in het basisonderwijs. Op deze dag worden er binnen Leiderdorp sportieve 
activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. De leerlingen van onze school sporten deze dag met leerlingen van verschillende basisscholen.  

Schoolreis 
Elk jaar gaan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 met de bus op schoolreisje. De voorbereiding van het schoolreisje is in handen van de OR. Alles wordt tot in de puntjes 
geregeld. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt ingezet voor het schoolreisje. Van dit bedrag wordt de reis van en naar het attractiepark bekostigd, het 
entreebewijs en het lekkers voor de leerlingen wordt ook geregeld.  



 

 

 

Het eindejaarsfeest 
Aan het eind van het schooljaar organiseren we een feest voor leerlingen en ouders. Het feest is een mooie afsluiter van een jaar hard werken en de ouders 
hebben een informeel moment om de vakantieplannen met elkaar te delen en/ of activiteiten te begeleiden. Voor de leerlingen is dit feest iets om naar uit 
te kijken. De leerlingen kopen vooraf een spelletjeskaart voor een euro. De betrokken ouders zorgen ervoor dat het een geslaagde dag is waar ze van 
genieten. Springkussens, muziek, limonade en chips mogen niet ontbreken deze dag.  

Afscheid groep 8 
Het laatste jaar op een basisschool is een bijzonder jaar. Dat laten we niet zomaar voorbijgaan. Aan de ene kant zijn leerlingen toe aan een nieuwe stap, 
aan de andere kant voelde het toch wel fijn en vertrouwd op school. Vanaf de meivakantie studeert de groep een eindmusical in onder leiding van de 
leraar. Tussendoor gaan de kinderen 3 dagen op kamp. Ze genieten daar van een rijk activiteitenprogramma. Voor de bekostiging van het kamp vragen 
we de ouders van de leerlingen van groep 8 om een bijdrage van ongeveer 110,- euro. Tegen het eind van het schooljaar wordt de musical opgevoerd voor 
alle leerlingen van de school en in de avond is de finale voor ouders, opa’s en oma’s of andere belangstellenden. De OR faciliteert de musicalavond van 
onze groep 8 in thee en koffie en het afscheidsgeschenk voor de leerlingen.  
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