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Van Annette
Beste ouders en leerlingen ik wens u een
gezond, succesvol en gelukkig 2016 toe!
We gaan er met elkaar ook dit nieuwe
jaar weer een goed jaar van maken!
Het is fijn te merken dat u als ouders uw
steentje bijdraagt. Zo hebben we een
zeer actieve en enthousiaste ouderraad
(OR) en medezeggenschapsraad(MR).
Samen hebben we veel voor elkaar
gekregen voor alle leerlingen en ouders
en deze trend zullen we voortzetten in
2016.

Alle groepen zijn van start gegaan met
een nieuw thema vanuit de
woordenschat die hoort bij dat thema.
Vraag uw kind er gerust naar. De maand
januari staat ook altijd in het teken van
toetsen. In de ochtenden wordt het
toetsen op maat afgewisseld door
ontspanning. In de OP,
rapportgesprekken die volgen zullen de
toets resultaten en de vervolgdoelen met
u besproken worden.

‘Eigen gezichten’ gemaakt door groep
groen.

Zwangerschap vervanging
Voor de kerstvakantie heb ik u gemeld
dat we een vervangster hadden
gevonden voor juf Daan. Helaas heeft zij
zich in de vakantie teruggetrokken.
Gelukkig kan ik u meedelen dat we toch
nog een geschikte vervanger hebben
kunnen vinden. Vanaf 18 januari zal
meester Michel de groep overnemen tot
het moment dat juf Daan terug is. Tot de
zomer zal hij naast juf Daan werken.
Meester Michel heeft de afgelopen jaren
in het buitenland lesgegeven en komt nu
voor een half jaar terug naar Nederland.

‘Ledematen in het Engels’ door groep
Paars en Blauw.
Totdat meester Michel er is, zal meester
Nico samen met juf Sabine en juf Patricia
de groep draaien. Ik ben blij voor de
groep dat we de vervanging intern
kunnen oplossen.
Juf Patricia zal twee keer op vrijdag de
groep van Daan doen. Juf Nathalie zal
dan voor de witte groep staan.
Van de OR
Allereerst wensen alle leden van de
Ouderraad jullie allemaal een gelukkig
en gezond 2016! Het jaar is voorbij
gevlogen en wat hebben we een drukke
periode erop zitten. Het Sint- en
Kerstfeest waren erg geslaagd. Bedankt
voor de ouders die hebben meegeholpen
in deze periode!

Woordenschat ‘mijn eigen lijf’.

‘Skeletten’ in groep Paars en Blauw.
Wij hebben jullie hulp weer nodig bij het
volgende, wij zijn per direct op zoek naar
een voorzitter voor de Ouderraad! Lijkt
het je leuk en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Marcia dan
Rocha via:
ouderraadhummeling@gmail.com.
Ook als het je leuk lijkt om ons team te
komen versterken, mail dan.
Als laatste willen wij vragen aan de
ouders/verzorgers die de ouderbijdrage
nog niet hebben voldaan of zij dit alsnog
willen doen. Het komt allemaal ten
goede van de kinderen. Al die leuke en
belangrijke activiteiten voor de kinderen
willen wij voort kunnen zetten. Onze
dank is groot.
Namens de Ouderraad,
Marcia da Rocha
Buurtsportcoach
Bij deze Nieuwsbrief voeg ik een flyer
toe van buurtsportcoach Femke. Deze
flyer heeft uw kind ook in een papieren
versie meegekregen. In deze flyer kunt u
het aanbod van activiteiten lezen dat
Femke georganiseerd heeft. Het is
allemaal gratis aanbod en speelt zich af
in de buurt van de Hummelingschool. In
de flyer staat hoe u uw kind kan
opgeven om mee te doen.
Kalender
MR vergadering: 14 januari
Studiedag: woensdag 27 januari, alle
kinderen zijn dan vrij.

