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Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Wat fijn dat de ouderraad en de
Sintcommissie met zoveel ouders de
school hebben versierd. Wij zijn blij met
al jullie inzet en plezier. De school ziet er
weer gezellig uit.

Agenda:
Van Annette
Op bezoek bij
Op bezoek bij
Schoolplein
Kalender

Directie
Groot Goylant
De Opmaat

Van Annette
Veel wind, regen en koude zijn met de
Sint aan land gekomen. Hoort de wind
waait door de bomen…..
Voor de kinderen en voor ons zijn dit
spannende en onzekere tijden. Heeft de
Sint cadeautjes bij zich? Kunnen we wel
buitenspelen met zoveel regen? Komt de
rommelpiet nog langs? Hoeveel troep
maakt hij? Zit er wel wat in mijn
zelfgemaakte schoen? Intussen waait de
wind onrustig over de school heen en tikt
de regen tegen de ruiten. Dit alles doet
veel met onze leerlingen en onderwijl
proberen wij leerkrachten en ouders de
kinderen verder te brengen in het leeren groeiproces. We blijven toch proberen
om zoveel mogelijk de structuur erin te
houden. Iedereen heeft daar baat bij en
ondertussen bereiden we natuurlijk ook
het Sinterklaasfeest voor.

Ipad lessen
Samen met Jolanda en haar groep ben ik
bezig met het produceren van Ipad
lessen. Het doel is om de kinderen te
leren een digitaal verhaal te vertellen
met behulp van de Ipad. De kinderen
krijgen vanaf nu regelmatig een les met
de Ipad. Uiteraard zijn ze enthousiast en
wij zijn blij met de mogelijkheden die we
hiermee kunnen creëren. Uiteindelijk zijn
de Ipads ook te gebruiken door de
andere groepen.
Op bezoek bij Groot Goylant
De bovenbouw is deze week hartelijk
ontvangen op Groot Goylant.

Biologie
We hebben 3 lesuren mogen volgen, te
weten: ICT, Biologie en koken. De

kinderen hebben kunnen ervaren hoe
leren op de middelbare school gaat.

Babyverzorging
Een Hummeling omelet bakken

Verzorging

Zelf een tekenfilmpje maken
Op bezoek bij de Opmaat
Ook op de Opmaat zijn we hartelijk
ontvangen en hebben de kinderen les
gehad in praktijkvakken.
Juf Daan is blij met het resultaat.

De kapper

Verzorging

Schoolplein
De laatste weken is het schoolplein
verder aangekleed met bomen, hekjes
en heggen. Het einde van het grote werk
is nabij. Op het onderbouwplein zijn nog
twee plekken waar we zelf invulling aan
mogen geven. Wij zoeken hiervoor nog
een oude stevige (roei)boot voor een
van de twee plekken. Mocht u iets weten
dan horen wij dat graag. Ook als u een
leuk idee hebt of u wil misschien helpen,
ook dat horen wij graag.
Kalender
Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering;
vanaf 12.30 uur zijn de groepen Oranje,
Groen en wit vrij, Ria, Engelien en
Patricia.
Maandag 7 december: Van Sint naar
Kerstversiering vanaf 19.00 uur, kom
allemaal gezellig helpen.

