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Op maandag, donderdag en vrijdag ben
ik op de KinderCampus aan het werk.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag voert
Anne het Ib-werk uit. Anne zal af en toe
ook op een van de andere ATscholen
haar Ambulante werk uitvoeren.

Van Annette
Nu is het echt winter in Nederland. We
hebben sneeuw gezien, de weg kan
verraderlijk glad zijn en wat is het koud
als het vriest.
In sommige groepen wordt de winter
meteen aangepakt voor een creatieve
opdracht. Ook wordt er gewerkt aan het
thema ‘mijn lichaam’ door de hele
school. Op de prikborden in de klassen
zijn de woorden en uitwerkingen te zien
van dit thema.
De toetsen zijn inmiddels weer allemaal
afgenomen en worden door de
leerkrachten verwerkt in de
ontwikkelingsperspectieven (OP’s/
rapporten). Juf Anne heeft deze week
leerling besprekingen met alle
leerkrachten gehouden. Binnenkort
vinden de oudergesprekken weer plaats.
U wordt daar op tijd over geïnformeerd.
De eerste week van meester Michel zit er
op. Wij zijn blij met nog een meester op
school. In een volgende Nieuwsbrief zal
hij zich voorstellen.
Dagen verdeling Anne/Annette
Vanaf maandag 1 februari zijn de
directie dagen als volgt verdeeld:

Curling met juf Nathalie in de gymzaal
Van de MR/ Kim
Ik ben Kim Smeink, de moeder van
Jesper Smeink. Jesper zit bij juf Ria in
groep Oranje (JRK). Sinds januari 2015
ben ik als ouder lid geworden van de
Medezeggenschapsraad van de
Hummeling. "Spannend!" was mijn
eerste reactie toen ik eenmaal had
toegezegd als een van de ouders de MR
te vertegenwoordigen. Inmiddels vind ik
het alleen maar heel erg leuk en
interessant. Je mag als MR-lid
meedenken en adviseren in zaken waar
je normaal gesproken als ouder pas later
over geïnformeerd wordt. Je kunt je
mening en de mening van andere ouders
weergeven tijdens de vergaderingen. Op
die manier voel ik me nog meer

betrokken bij de school.
Dus ouders/verzorgers: mochten jullie
een vraag/opmerking te binnen schieten
als je mij tegenkomt in/rondom school,
dan hoor ik deze graag, zodat ik het
bespreekbaar kan maken in de
eerstvolgende MR-vergadering!
Groeten,
Kim
Facturen schoolgeld
Vanaf volgende week gaan de facturen
voor het schoolgeld voor de bovenbouw
op de post. Dit schoolgeld is bedoeld
voor de afscheidsdagen, kamp, overblijf
en onderwijs gerelateerde schooluitjes.
Graag wijs ik u op
www.stichtingschoolgeld.nl voor hulp bij
het betalen van het schoolgeld als dat
niet zo makkelijk gaat

Curling met juf Nathalie in de gymzaal
Mocht u het schoolgeld nog niet betaald
hebben als uw kind in de middenbouw of
onderbouw zit, wilt u dan zo vriendelijk
zijn dit alsnog te voldoen. Ook hier geldt
dat www.stichtingleergeld.nl een hulp
kan zijn.
Kalender
Studiedag: woensdag 27 januari, alle
kinderen zijn dan vrij.
Vrijdag 5 februari: Carnaval viering op
school.

