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met veel aandacht voor verhalen, lezen,
luisteren, spelen en vertellen.

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Nieuwe website in de lucht
Deze week is onze nieuwe website online
gezet. Op www.hummelingschool.nl kunt
u vast een kijkje nemen. Het zal nog
even duren voordat we helemaal bij zijn
met invullen en aanvullen van alle
kopjes en pagina’s. Wij doen ons best
om er een leuke en informatieve website
van te maken voor leerlingen, ouders en
geïnteresseerden. Op de website vindt u
ook een actuele agenda per maand.

Agenda:
Van Annette
Website
Kinderboekenweek
Wist u dat
Kalender

Directie
Nieuw
Raar maar waar
…….
Allen

Van Annette
De herfst is begonnen met een
geweldige nazomer. Alle kinderen en
juffen en meesters genieten van het
buitenspelen op de nieuwe pleinen.

De eerste periode van het schooljaar zit
er al weer bijna op. Iedereen zit weer
volop in het juiste ritme. Er wordt goed
en hard gewerkt door iedereen op
school.
Sociaal emotionele vorming is een
dagelijks terugkerend item in de klassen
het hele jaar door. In de week tegen het
pesten is er in de klassen extra aandacht
voor geweest en is er veel over
gesproken.
De voorbereidingen voor de
Kinderboekenweek zijn in volle gang. Het
belooft weer een leuke tijd te worden

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 7
oktober tot en met 18 oktober. Het
thema is ‘Raar maar waar’. Het team en
de ouderraad zijn al een tijdje druk met
de voorbereidingen. Laat u zich vanaf
komende week verrassen door alle rare
maar ware dingen op de
Hummelingschool.

Op dinsdag 13 oktober komt schrijver
Frank Vester bij ons op school. Hij gaat
alle groepen af met zijn verhalen en
belevenissen. Bij deze nieuwsbrief is een
flyer over Frank Vester gevoegd.
Er is apart een brief uitgegaan over de
zwerfboeken ruilmiddag.
Beleef in deze weken met uw kind(eren)
hoe leuk het is om verhalen te lezen en

te vertellen. In de bibliotheek in
Hilversum zijn ook tal van activiteiten te
beleven.
Wist u dat……
2 huilende kinderen op het plein.
Jongen zegt: ‘Hij wil niet meedoen met
verstoppertje’. Waarop de andere jongen
zegt: ‘Heus wel, maar buiten is er geen
stoplicht’!

	
  

	
  
Alexander was gistermiddag heel
ongerust. Meester Co is ziek. Dan horen
we aan het eind van de middag geen
zoemer en kunnen we niet naar huis.
Samen met de juf en meester Nico
bedacht, dat we de time-timer zouden
gebruiken. Alexander mocht dan, als de
tijd om was, heel hard roepen in de
gang: WE MOGEN NAAR HUIS!!!!!
Alexander was erg blij met deze
oplossing.
Kleuter: Juf, als wij naar huis gaan, ga jij
dan naar je werk?
Kalender
15 oktober: Schoolreisje groep Engelien
en groep Jacqueline.
Herfstvakantie: 17 oktober tot en met 25
oktober.
Nog een rectificatie:
Het kerstdiner en de kerstborrel vinden
plaats op donderdag 17 december. De
kinderen zijn die dag vrij om 12.30 u en
worden om 18.00 u weer terug op school
verwacht. Vrijdag 18 december zijn de
kinderen vrij. Informatie hierover komt
na Sinterklaas.
Namens het team, Annette Pronk

	
  

