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Van Annette
Een hilarisch begin van deze week was de start van
de Kinderboekenweek ‘ opa’s en oma’s voor altijd
jong’.

Een speciale delegatie oma’s is hiervoor per
rollator uit Gooiers Erf langs gekomen op de
Hummelingschool.

Met deze start act zijn we begonnen aan het
thema van de Kinderboekenweek. In alle groepen
wordt er aandacht aan besteed. Op
www.kinderboekenweek.nl kunt u alles vinden
hierover. Bovendien staan er leuke tips in om te
doen met uw kind(eren).
Op www.hummelingschool.nl staat nog een heel
leuk filmpje van de rollatordans.
Op onze school is een zwerfboekenpunt. In de
gang naar de bovenbouw toe staan twee kasten
vol boeken, zwerfboeken. Kinderen mogen hieruit
een boek meenemen naar huis om te lezen. Al het
boek uit is dan mogen ze het weer ergens anders
in een zwerfboekenkast terug leggen of, als ze het
heel mooi vonden dan mogen ze het boek
houden. Dus het is goed mogelijk dat uw kind
thuis komt met een boek uit de zwerfboeken kast.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind plezier
beleeft aan lezen. Het is een verrijking voor de
ontwikkeling.
Ik wens jullie allemaal een fijne Kinderboekenweek
met heel veel leesplezier. Graag zie ik jullie
allemaal op de tentoonstelling van vrijdagmiddag
14 oktober.
Rekenen in groep groen

Het was zeer bijzonder om te zien dat ondanks de
hoge leeftijd er nog genoeg pit te zien was bij de
oma’s. Ze hebben een echte rollatordans laten
zien op het podium. Ook de oudjes hadden zo’n
schik dat ze bijna niet meer terug wilden naar
Gooiers Erf.

De leerkracht legt de les uit via het digibord.
Daarna maken de kinderen de sommen in hun

werkboek, ze mogen blokjes gebruiken bij het
uitrekenen van de sommen.
Als het werk in het boek klaar is, oefenen de
kinderen op de computer, ipad of met werkjes uit
de rekenkast.

doen.
Mad science regelt de inschrijvingen zelf. U kunt
uw kind inschrijven op: nederland.madscience.org
Op de website gaat u naar inschrijving naschoolse
cursus. Dan kiest u Noord Holland. Vervolgens
zoekt u Hilversum, KinderCampus. Hierna volgt
alle informatie en het inschrijfformulier.
Kalender Oktober
Vanaf woensdag 5 oktober t/m 16 oktober:
Kinderboekenweek
Zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23
oktober: Herfstvakantie
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Meer uitleg en foto’s op de website:
www.hummelingschool.nl - groep groen - een
dag in de groep.

Uit de bovenbouw:
Afgelopen week is de Kinderboekenweek
geopend. Dit begon met een korte opening op het
podium. Daarna zijn wij in de bovenbouw
begonnen met het thema ‘ Voor altijd jong’ .
Er zijn woordkaarten gemaakt, er wordt volop
geknutseld en het begin van een tentoonstelling is
al zichtbaar in de bovenbouw gang.
Daarnaast is er van alle leerlingen uit de
bovenbouw een foto gemaakt met een speciale
app, waardoor de kinderen en natuurlijk de juffen
er een stuk ouder uitzien. Erg leuk om te zien.
Erg leuk als u aanstaande vrijdag 14 oktober een
kijkje komt nemen in de bovenbouw gang, om
alles wat de leerlingen gemaakt hebben te komen
bewonderen.

Mad science
Vorige week is wetenschapper Leonie van Mad
science op de Hummelingschool geweest. Zij
heeft voor groep 3 t/m 8 een wetenschapsshow
gedaan.
Mocht uw kind het erg leuk hebben gevonden dan
kan het meedoen aan de Naschoolse wetenschap
& techniek cursus
Dag: dinsdag
Starttijd: 15:00
dinsdag 8 november
dinsdag 15 november
dinsdag 22 november
dinsdag 29 november
dinsdag 6 december
dinsdag 13 december
Dit vindt plaats op de KinderCampus.
De cursusprijs is €69,50, inclusief materiaal. Aan
het einde van elke les krijgen de kinderen een
experimentje en een leerkaart mee. Met het
experimentje kunnen ze thuis verder spelen/leren.
Op de leerkaart staat wat ze die les geleerd
hebben, en uitleg van een proefje om thuis te
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