	
  

	
  
	
  
Jaargang 2: nummer 6
30-10-2015
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Annette
Oudermiddag/avond
Buurtsportcoach
Schoolplein
Kalender

Directie
SEO
Femke
coatings
Allen

Van Annette
Uitgerust en vol energie zijn alle
kinderen en medewerkers deze week
weer aan de slag gegaan.
We zijn begonnen aan de periode tot de
kerstvakantie. In deze periode vinden
voor de schoolverlaters de november
leerlingvolgsysteem toetsen plaats en de
kinderen zullen een I.Q. toets doen
genaamd het NIO. Wij blijven hierbij de
onderwijsbehoeften van elk kind in het
oog houden. Een gezonde afwisseling
van inspanning en ontspanning hoort
hier bij. De kinderen van de bovenbouw
(groep Aqua, Geel en Rood) gaan onder
onze begeleiding op bezoek bij
verschillende middelbare scholen om
daar alvast inspiratie op te doen voor na
de basisschool. In januari kunt u zelf
met uw kind scholen bezoeken.
Hierna volgen de Sinterklaas- en
Kerstfeesten. De voorbereidingen van de
werkgroep Sint (ouderraad en
onderwijzend personeel) zijn al in volle
gang. Binnenkort ontvangt u een brief
waarop u uw hulp kunt aanbieden voor
de feestperiode.
Anne en Annette zijn in een ver
gevorderd stadium wat betreft de

voorbereidingen voor de studiedag van 9
november. Het team gaat aan de slag
met een onderwijs item en dat komt
uiteindelijk weer ten goede aan het
onderwijs voor uw kind. Dit betekent dat
er op maandag 9 november geen school
is. Alle kinderen zijn vrij. Na de
studiedag zal ik u laten weten wat wij
hebben geleerd en gedaan.
In de hal heeft u de beamer en een
scherm kunnen zien hangen. Binnenkort
kunt u hierop een wisselende PowerPoint
presentatie zien over actuele zaken die
in de school plaatsvinden.
Oudermiddag/avond SEO
U bent per brief uitgenodigd door de
leerkracht van uw kind voor de
oudermiddag of avond SEO (sociaal
emotioneel) van volgende week. De
leerkrachten bespreken met u de sociaal
emotionele ontwikkeling (gedrag en
positie in de groep) en werkhouding van
uw kind.
Vanwege de leerkrachtenwisseling in de
witte groep zullen Nathalie en Patricia
kennismakingsgesprekken met u voeren.
Op de brief die u heeft gekregen kunt u
een voorkeurstijd aangeven.
Buurtsportcoach

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Graag zou ik mezelf aan u willen
voorstellen.
Mijn naam is Femke van Tongeren en ik
ben sinds 1 september 2015 actief als
buurtsportcoach voor kinderen en
jongeren in Hilversum Zuidoost.
Mijn doel is kinderen en jongeren, die
weinig bewegen, te informeren,
enthousiasmeren en te begeleiden naar
passend sportaanbod.
Door verschillende sport- en
spelactiviteiten te organiseren, waar
gratis of tegen een laag tarief aan
deelgenomen kan worden, hoop ik in
contact te komen met vele kinderen,
jongeren en hun ouders uit Zuidoost.
Daarnaast informeer en ondersteun ik
graag gezinnen bij het vinden van
passend sportaanbod in de buurt.
Dit jaar zal ik kennismaken met diverse
sportinstanties, basis- en middelbare
scholen, welzijn- en wijkorganisaties om
te verkennen waar
samenwerkingsmogelijkheden liggen en
hoe ik gezinnen in Zuidoost zou kunnen
informeren over de buurtsportcoach
activiteiten.
Ook zal ik starten met een aantal sporten spelactiviteiten in samenwerking met
Versa Welzijn op de woensdagmiddag in
het wijkcentrum De Riebeeck. Vanaf
januari 2016 starten ook de
buurtsportcoach activiteiten die in
samenwerking met sportinstanties
opgezet gaan worden.
Mocht u meer willen weten dan hoor ik
dat graag. U kunt me bereiken door te
mailen naar bsczuidoost@binkkinderopvang.nl of te
bellen naar 06- 81 14 21 23.
Sportieve groet,
Femke van Tongeren
De buurtsportcoach zal tijdens onze
gymles kennis maken met onze
leerlingen. Wanneer er sportaanbod
komt, zullen wij u informeren en laten
wij u weten hoe uw kind mee kan doen.

Schoolplein coatings
Gestaag wordt er verder gewerkt aan
ons schoolplein. Er wordt nu hard
gewerkt om planten, bomen en heggen
te plaatsen. Helaas kunnen deze harde
werkers dit niet altijd stil doen. Wij
proberen met elkaar het schappelijk te
houden.
De coatings die nog aangebracht zullen
worden op beide schoolpleinen en muren
zullen vanaf maart 2016 aangebracht
worden. In deze herfst en winterperiode
is er geen garantie dat de coatings
blijven zitten. Dit betekent dat we in het
voorjaar nog iets nieuws kunnen
verwachten.
Kalender
Oudermiddag/avond SEO 2 en 3
november.
Studiedag maandag 9 november, alle
leerlingen zijn vrij.
Bijgevoegd een brief van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG).

