	
  

	
  
	
  
Jaargang 2: nummer 5
16-10-2015
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Annette
MR
Kinderboekenweek
Vervanging
Kalender

Directie
Voorstellen
Raar maar waar
Groep wit
Allen

Van Annette
Wij voelen de kou, we zien de bladeren
verkleuren en vallen. Het is ‘raar maar
waar’, het is Herfst.
Dit is bij uitstek een heerlijke tijd om
samen verhalen te lezen, te luisteren of
voor te lezen. De kinderen en de
leerkrachten en ja ook de directeur
waren vol van de Kinderboekenweek met
als hoogtepunten de proefjes,
uitvindingen en natuurlijk de verhalen
van schrijver Frank Vester.
Ziek:
Helaas hebben wij deze week van
Jacqueline te horen gekregen dat zij
borstkanker heeft. Gelukkig zijn de
vooruitzichten goed, maar het betekent
wel dat Jacqueline voorlopig niet op
school werkzaam zal kunnen zijn. Wij
wensen haar veel sterkte met het proces
waar zij doorheen moet op weg naar
herstel.
Ouders die haar graag een kaartje willen
sturen, kunnen een kaartje op school
brengen. Wij zullen ervoor zorgen dat de
post bij Jacqueline bezorgd zal worden.
Schoolgeld:
Met het schoolgeld dat u betaalt aan de
school betalen wij de schoolreisjes, maar

ook de extraatjes als de bijdrage voor de
vrijwilligers en bijvoorbeeld speelgoed
voor op het plein. Zonder uw bijdrage
kunnen we onder andere bovenstaande
zaken niet bekostigen. Mocht u moeite
hebben met betalen dan kunt u Stichting
schoolgeld inschakelen of een afspraak
maken voor betalen in termijnen. Kom
gerust naar mij toe om
betalingsafspraken te maken.
Ik wens u allemaal een welverdiende en
fijne herfstvakantie.
Van de MR
Mirella Kooij is de moeder van Quinten
Meulendijks uit de groene groep.
Hieronder stelt zij zich voor aan u.
Quinten is in het schooljaar van 2014 –
2015 op de Hummelingschool gekomen.
Toen is mij gevraagd of ik het leuk zou
vinden om in de MR te gaan.
Ik had geen idee wat het inhield en ben
in februari 2015 een kijkje gaan nemen
achter de schermen.
Vervolgens ben ik er niet meer weg
gegaan, omdat ik het zo leuk en boeiend
vond.
Ik zit in de MR om de ouders en
natuurlijk onze kinderen te steunen en
iets te kunnen betekenen voor school.
Als u ook iets wilt toevoegen, laat het
mij dan weten, dan kunnen we het
erover hebben in de MR.
Samen kunnen we er wat van maken.
Elke ochtend ben ik op school dus spreek
mij gerust aan.

De uitvinding van groep 1-2, de
snoepmachine.

Schoolreisje groep groen en groep wit,
foto gemaakt door Mirella.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek en het thema zijn
een groot succes geworden op school.
Het thema’ raar maar waar’ maakt dat
de kinderen geboeid zijn door alle
proefjes, uitprobeersels, goocheltrucs,
verhalen, gedichten en uitspraken die
gek zijn maar ook waar blijken te zijn.
Hieronder een impressie:

Op dinsdag 13 oktober is schrijver Frank
Vester bij ons op school geweest. De
kinderen waren geboeid door zijn
verhalen en gedichten.

Op vrijdag 16 oktober bent u van harte
welkom om samen met uw kind(eren)
het werk van alle kinderen te
bewonderen. De tentoonstelling is van
14.45 uur tot en met 15.15 uur.
Vervanging groep wit
Wij kunnen u meedelen dat we een
bekwame vervangster hebben gevonden
voor Jacqueline. Patricia Brand zal, naar
verwachting vanaf dinsdag 27 oktober
vier dagen per week de groep van
Jacqueline overnemen. Nathalie
Eschauzier zal op maandag de groep
blijven doen.
Kalender
Herfstvakantie: 17 oktober tot en met 25
oktober.
2 en 3 november oudergesprekken SEO.
9 November is het studiedag voor de
leerkrachten. Alle leerlingen zijn op die
dag vrij. Vergeet u niet de taxichauffeurs
hiervan op de hoogte te stellen.
Namens het team, Annette Pronk

