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Het is alweer vrijdagmiddag van week 5
van dit schooljaar. De dagen en weken
vliegen werkelijk om. In die 5 weken is
er al zoveel werk verzet door alle
kinderen, leerkrachten en medewerkers.
Dit is te zien in de klassen en in de
gangen van de school. Er hangt prachtig
werk van alle leerlingen en het is een
feestje om daar elke dag in te mogen
werken. Het is bijzonder om te zien wat
onze leerlingen in en rond de thema’s
maken en laten zien.
Zoals u weet komt juf Katie elke
donderdag Engels met onze leerlingen
doen. Ze spreekt alleen maar Engels en
de leerkrachten vertalen haar af en toe ,
zodat de kinderen leren begrijpen wat ze
zegt. Juf Katie biedt spelenderwijs haar
lesjes aan. Voor sommige kinderen is het
wennen en voor andere kinderen is het
een leuke uitdaging. Verbaas u dus niet
als uw kind met Engelse woordjes thuis
komt.
Nog steeds wordt het schoolplein mooier
en mooier. Er komen telkens
speelmogelijkheden bij. Niet alleen de
kinderen, maar ook wij worden hier heel
blij van.

Bij deze nieuwsbrief heb ik een folder
van ‘stichting leergeld’ gevoegd.
‘Stichting leergeld’ is bedoeld voor de
ouders en verzorgers die het schoolgeld
niet kunnen betalen. Wij willen allemaal
graag dat alle kinderen mee kunnen
doen aan alle activiteiten op school.
Schroom niet en kijk wat ‘stichting
leergeld’ voor u kan betekenen.
Leerkracht wisseling
Vanaf deze week is Juf Nathalie naast
gym juf op vrijdag en juf in de groep van
juf Jacqueline op maandag ook de juf in
de groep van Jolanda op donderdag. Juf
Nathalie valt ook in alle groepen in als
een leerkracht ziek is. Juf Nathalie is een
bekende voor alle leerlingen.
Juf Joyce heeft helaas afscheid van ons
genomen, omdat haar studie te zwaar is
gebleken om ernaast te werken.
Uit de groep van juf Yvonne

Samen spelen, leren en delen.

Van de Ouderraad
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar
weken aan de gang en wij van de
Ouderraad zijn inmiddels ook opgestart.
Zo hebben wij onze eerste vergadering
achter de rug en zijn wij erg blij met de
nieuwe leden die ons team komen
versterken!
Voor de komende periode staan er weer
leuke activiteiten gepland. Denk maar
eens aan het Sinterklaasfeest en de
Kerstviering. Het lijkt nog zo ver weg,
maar wij zijn al bezig met de
voorbereidingen. Allereerst	
  komt	
  de	
  

Verzamelingen van de kinderen horend
bij het thema: ‘sport en hobby’s’

Kinderboekenweek	
  eraan....Er	
  staat	
  dus	
  
genoeg	
  op	
  de	
  planning	
  en	
  wij	
  als	
  Ouderraad	
  
hebben	
  er	
  weer	
  volop	
  zin	
  in!	
  Mocht	
  u	
  willen	
  
helpen	
  dan	
  horen	
  wij	
  dat	
  graag	
  
(ouderraadhummeling@gmail.com)	
  U	
  hoeft	
  
geen	
  lid	
  van	
  de	
  Ouderraad	
  te	
  worden	
  om	
  
een	
  steentje	
  bij	
  te	
  dragen.	
  Af	
  en	
  toe	
  helpen	
  
bij	
  bepaalde	
  activiteiten	
  is	
  al	
  helemaal	
  
super!	
  	
  
Namens	
  de	
  Ouderraad,	
  	
  
Marcia	
  da	
  Rocha	
  
Kalender
Rectificatie kalender 24 maart is witte
donderdag, 25 maart is Goede vrijdag.
Namens het team, Annette Pronk

Kinderen uit de andere klassen komen
de verzamelingen bekijken.

