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Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

	
  

bovenbouw. Ze hebben geweldig
samengespeeld en hard gewerkt
om de andere scholen te
verslaan. De meisjes hebben een
derde plaats behaald en de
jongens hebben een vierde plaats
behaald. Top gedaan allemaal. De
leerlingen hebben gespeeld in
gloednieuwe shirts met ons
nieuwe logo.	
  
	
  

Agenda:
Van Annette
Schoolplein
ICT
Avondvierdaagse
Uit de groep
Kalender

Directie
Tekening
Wifi
Juf Daniela
Data

Van Annette
De bomen voor de school staan
weer prachtig in de bloesem. De
zon laat zich steeds meer zien en
kou en warmte wisselen elkaar
nog een beetje af.
Alle buitenmuren zijn
schoongemaakt ter voorbereiding
voor de metamorfose van het
schoolplein.
Op het oog zijn er ook wat
veranderingen in de school
aangebracht. In de hal is een
houten bank te zien en in de
Oostenbroekzaal zijn er voor de
leerlingen aantrekkelijke tafels en
bankjes, een soort treinstelletjes,
neergezet. Leerlingen werken hier
in de middag samen aan
projecten.
Vorige week vrijdag heb ik enorm
genoten van onze voetbalteams,
meisjes en jongens, uit de

Schoolplein
Vorige week donderdag heeft de
architecte de tekening van het
schoolplein gepresenteerd. Het
bestuur heeft groen licht gegeven
voor dit prachtige plan en dat
maakt dat er zeer binnenkort
gestart gaat worden met de
realisatie van het schoolplein. De
tekeningen kunt u bekijken op het
prikbord voor in de hal en op het
whiteboard in de
Oostenbroekzaal.
ICT
In de meivakantie wordt er door
de hele school Wifi aangelegd
voor nu en met het oog op de
toekomst. Dit houdt wel in dat er
de eerste drie dagen na de
vakantie, 11, 12 en 13 mei, geen
netwerk zal zijn. Ook telefonisch
zijn we dan niet bereikbaar.

Volgende week zullen we u laten
weten hoe we dan wel bereikbaar
zullen zijn.
Avondvierdaagse
Begin volgende week krijgen de
leerlingen de brieven over de
avondvierdaagse mee. Het zou
fantastisch zijn als we met veel
mensen meelopen.
Uit de groep van Daniela
WO2:
In de bovenbouwgroepen zijn we
vanaf de voorjaarsvakantie tot de
meivakantie druk bezig met het
thema
"De tweede Wereldoorlog". De
leerlingen werken samen aan hun
eigen gekozen onderwerp van de
Tweede Wereldoorlog in de vorm
van een informatief (bijvoorbeeld
een muurkrant of
PowerPointpresentatie) en
een creatief werkstuk.
In de gang van de bovenbouw
zijn verschillende attributen die in
oorlogen gebruikt worden te zien
die door een leerling zijn
meegenomen. Daarnaast zijn er
leesboeken, informatie,
materialen en prachtige
tekeningen te bewonderen. De
leerlingen hebben ook de
afleveringen van 13 in de oorlog
bekeken tijdens de lessen over dit
thema. Onderwerpen als: 'Het
Verzet, Jodenvervolging, Adolf
Hitler, Concentratiekampen, De
NSB, De Geallieerden en de
Bevrijding', zijn behandeld. Ter
afsluiting van dit thema zullen de
bovenbouwgroepen op
vrijdag 24 april een bezoek
brengen aan de
tentoonstelling Tussen Vrede en
Oorlog in Museum Hilversum.

Moestuin:
In de bovenbouwgroep van juf
Daniela kwam een leerling met
het briljante idee om een oude
salontafel om te bouwen tot een
moestuin voor binnen. De tafel is
gezaagd, geschroefd, geschuurd
en geschilderd. Tot slot zijn de
moestuintjes verpot in de bak die
is gemaakt in de tafel.

De afscheidsdagen:
Een paar jaar geleden zijn wij
genoodzaakt door het
faillissement van de
accommodatie om het vertrouwde
schoolkamp bij Nautilus te
veranderen. Als alternatief
hebben wij toen gekozen voor
“Afscheidsdagen”. Dit was een
enorm succes! Mede hierdoor
hebben wij dit schooljaar

wederom gekozen
voor “Afscheidsdagen”.
De leerlingen hebben op geheel
eigen wijze een programma in
elkaar gezet. We zijn begonnen
met alle mogelijkheden op te
noemen van disco tot
verkleedfeest, tot bosdag, tot
pretpark, tot strand enz. We
kwamen tot 37 leuke en goede
ideeën. Daarna mochten de
leerlingen een top 8 samenstellen,
waarbij de leukste activiteit 8
punten kreeg, de op een na
leukste kreeg 7 punten enz. Deze
top 8 van alle leerlingen
individueel is geïnventariseerd en
daar is de favorietenlijst van de
gehele bovenbouw uit naar voren
gekomen. Van de top 10 van deze
favorietenlijst zijn de leerlingen
zelf informatie gaan zoeken
(internet, organisaties bellen
enz.) betreffende kosten en
mogelijkheden en hebben vooren nadelen van de activiteiten
bedacht. De leerlingen hebben die
informatie aan elkaar uitgewisseld
d.m.v. een soort presentatie,
waarna een definitieve invulling
van de afscheidsdagen is
ontstaan.	
  

Kalender
Meivakantie van 25 april t/m 10
mei.
11,12 en 13 mei geen internet op
de Hummelingschool i.v.m.
aanleg Wifi omgeving.
Donderdag 14 mei t/m zondag17
mei Hemelvaartweekend.

