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Van Annette
Het jaar is bijna voorbij gevlogen. Een
jaar geleden keek ik mijn ogen uit bij het
Sinterklaasfeest met meester Luuk en nu
heb ik zelf de Sint mogen verwelkomen
op de Hummelingschool. Het was een
geweldig fijn feest voor allemaal. Tot
volgend jaar maar weer Sint en Pieten.
Afgelopen maandagavond hebben we de
school weer omgetoverd in een fijne
kerstsfeer. Dank aan allen die hierbij
geholpen hebben.

Nu het jaar 2015 alweer bijna voorbij is,
kan zeggen dat ik trots ben op de
Hummelingschool, op het team en op de
kinderen en hun ouders. We hebben er
met elkaar hard voor gewerkt. Er is veel
gebeurd in positieve zin. Ik noem een
paar zaken: Wifi door de hele school,

een bovenbouw groep erbij, nieuwe
collega’s, een prachtig schoolplein en
vooral vrolijke hardwerkende leerlingen.
Natuurlijk denken we ook aan juf
Jacqueline die zich door een moeilijke
tijd heen vecht en meester Nico en zijn
vrouw die elke dag plukken. Wij hopen
dat ze veel van de positieve krachten
van de Hummelingschool meenemen en
dat het ze de kracht geeft die ze zo
nodig hebben.
Adviezen
Op dit moment krijgen de
schoolverlaters en hun ouders het advies
voor de middelbare school. Ze krijgen
ook uitleg over welke scholen er zijn en
welke niveaus zij bieden. Mocht u
interesse hebben op GooiseGids.nl leert
u alles over wat de middelbare scholen
uw kind te bieden hebben. Ook vindt u
daar de open dagen. Ook voor ouders en
kinderen uit groep 7 is het raadzaam om
alvast zo’n open dag te bezoeken.

Regels aanscherpen
Een aantal leerlingen komt steeds
vroeger op school daarom wil ik het
volgende nog een keer onder de
aandacht brengen: Tussen 8.15 uur en
8.30 uur gaat de schooldeur open. Vanaf
8.30 uur nemen wij de
verantwoordelijkheid voor de leerlingen
van u over. Van 8.30 uur t/m 8.45 uur
ontvangen de leerkrachten de leerlingen

op het plein. Het is de bedoeling dat u
voor 8.30 uur afscheid heeft genomen.
Om 15.15 uur gaat de school uit en kunt
u uw kind op komen halen. Op woensdag
is dat om 12.30 uur. Op feestdagen
kunnen de tijden anders zijn, let dus
goed op uw mail. Wij sturen u ruim van
tevoren per brief instructies.

Kalender
Donderdag 17 december: Alle kinderen
zijn om 12.30 uur vrij. Om 18.00 uur
verwachten we de kinderen op school
voor het kerstdiner. (In de brieven die
deze week meegegeven zijn, vindt u
informatie over het kerstdiner).

\
Gratis sportactiviteiten aanbod
In Nieuwsbrief 6 heeft buurtsportcoach
Femke van Tongeren zich aan u
voorgesteld. Vandaag heeft ze zich aan
de leerlingen voorgesteld in de groepen.
In een aantal gymlessen heeft ze samen
met juf Nathalie wat activiteiten gedaan.
Na de kerstvakantie gaat ze sport en
bewegingsactiviteiten aanbieden vanuit
buurthuis de Riebeeck. Alle aanbod is
gratis toegankelijk. Let op de flyers die
binnenkort aangeboden worden en laat
uw kind meedoen als uw kind dit leuk
vindt.
In de kerstvakantie kan je gratis
kennismaken met waterpolo in zwembad
de Lieberg in Hilversum. Op school
hangen posters met informatie hierover.
U kunt de informatie ook vinden op:
https://www.sportpas.nl/hilversum/medi
astad/overzichtaanbod/bekijk/19607/kennismaken-metwaterpolo

Vrijdag 18 december: Alle kinderen vrij.
Kerstvakantie van 18 december t/m 3
januari.

