Jaargang 3: nummer 3
27 oktober 2016

wegens privacy redenen niet meer kunnen
vertellen momenteel.

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Verder in deze nieuwsbrief informatie over
het zwerfboek en het nieuws dat schrijfster
en presentatrice Monique Hagen op school
komt vertellen.

Agenda:
Van Annette
Kinderzwerfboek
Gerrit
Schrijfster
Enquête
Kalender

Directie
Oranje gang
schoolschilder
Monique Hagen
verkeer
november

Van Annette
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van
de herfstvakantie. We zijn alweer bijna een
week actief op school bezig en druk met
leren.
Terwijl er in de school gewerkt wordt, is de
schilder druk met het schilderen van de
plafonds en houtwerk in de lokalen. In de
herfstvakantie is Gerrit, de schoolschilder,
begonnen met de bovenbouwlokalen. In
deze nieuwsbrief leest u hoe we het
schilderen verder hebben georganiseerd.

Wij zijn blij en opgelucht u te kunnen melden
dat we na de inval logopediste weer een
logopediste op school hebben. Ze heet juf
Liesbeth en begint maandag. Naast juf
de
Liesbeth hebben we juf Bettine, zij is 3 jaars
logopedie stagiaire. Dank voor uw begrip tot
nu toe en wij hopen dat u begrijpt dat wij

Graag nog even uw aandacht voor de verkeer
enquête. De gemeente Hilversum wil graag
weten wat u vindt van de verkeersveiligheid
rond de school.
Kinderzwerfboek

De Hummelingschool is een
Kinderzwerfboekstation hier zijn er veel meer
van in Hilversum. De stichting
Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om
thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Lezen
is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling
van een kind. Kinderzwerfboek wil alle
kinderen de mogelijkheid bieden om leuke
boeken mee naar huis te nemen en te lezen.
En daarna het boek weer te laten zwerven
zodat andere kinderen hetzelfde boek ook
kunnen lezen.

hierover: ik vond het wel leuk in het
noodlokaal want het is niet de klas waar ik
altijd zit. En zo wordt een nood vanzelf een
deugd!

Het idee van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker worden
overal achtergelaten. Kinderen mogen ze
gratis meenemen om te lezen. Ze moeten de
boeken daarna wel weer laten zwerven. De
zwerftocht van boeken kan worden gevolgd
op de website: www.kinderzwerfboek.nl .
Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk boeken
laten rondzwerven. Het liefst meer dan een
miljoen! Zodat alle kinderen overal leuke
boeken kunnen vinden. Dus leen vooral een
boek uit onze Kinderzwerfboekenkast in de
oranje gang.

Gerrit de schoolschilder
Er wordt hard gewerkt op school. Gerrit de
schilder is elke dag bezig en heeft binnen een
dag of drie een lokaal afgeplakt en
geschilderd.

Ondertussen wordt er gewoon les gegeven
aan de kinderen in een noodlokaal. Van de
week zaten groep Blauw en Paars in dit
noodlokaal. Jelle uit groep blauw zegt

de aankomende weken worden de groepen
JRK Groen en Wit geschilderd en nog voor
het Sinterklaasfeest hopen we alles weer op
orde te hebben.

Schrijfster Monique Hagen

Donderdagmiddag 3 november en vrijdagdag
middag 4 komt er een echte schrijver op
school.

Monique Hagen is een Nederlandse
presentatrice en schrijfster. Zij was vijftien jaar
lang presentatrice van Het Klokhuis.
Maar ze is al die jaren blijven schrijven. Zij
komt op school om te vertellen over haar
werk als schrijver en presentator.

Enquête verkeer
We zijn door de gemeente Hilversum
benaderd over een vragenlijst voor ouders
over de verkeersveiligheid rondom het naar
school gaan.
De gemeente is benieuwd hoe u als ouder de
verkeersveiligheid rondom onze school
ervaart. Daarom heeft de gemeente een korte
enquête opgesteld. U kunt de enquête online
invullen via de volgende link:
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.
php?id=284325. We hopen dat velen van u
van de gelegenheid gebruik willen maken.
Kalender oktober/november
Ouderavond sociaal emotioneel: Maandag 31
oktober en dinsdag 1 november of andere
middag in deze week, let op de informatie
van de leerkracht.
NIO schoolverlaters: woensdag 2 november

