Jaargang 3: nummer 8
23 december 2016
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Annette
Uit groep
Belangrijke
Plein
Kalender

Directie
Groen en wit
Mededeling
Gymzaal
December/Januari

Van Annette
Je knippert even met je ogen en dan is het ineens
kerstvakantie. De maanden en weken zijn werkelijk
omgevlogen.
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door
jullie kinderen, door het team en door jullie als
ouders. De kinderen hebben weer veel geleerd,
maar wij ook, ouders en leerkrachten. Kinderen
laten ons elke dag weer nieuwe dingen zien en
beleven en dat maakt het werken en leven met
kinderen zo fantastisch.

Er werd een verhaal voorgelezen over licht,
warmte, liefde en vrede.
Juf Yvonne kon ons vertellen dat wij met elkaar
heel veel speelgoed hebben opgehaald voor de
speelgoedbank. Allemaal hartelijk dank voor de
donaties, heel veel kinderen gaan hier weer plezier
van beleven.
Gisterenavond hebben we kerst gevierd met een
geweldig diner in alle groepen. Wat zijn er weer
heerlijke hapjes gemaakt en wat was het gezellig.
De kinderen zagen er ook zo prachtig uit.

Gisteren hebben we met de kinderen kerst
gevierd. In de Oostenbroekzaal hebben we
gezongen met elkaar.

Aan tafel in de klassen was het gezellig.

En het eten was erg lekker.
Uit groep groen en wit
Groep groen en groep wit hebben de afgelopen
week toverkommetjes gemaakt van schapenwol
onder leiding van juf Connie van Globe.

vvan Glo

Ook in de Oostenbroekzaal was het gezellig
genieten van een hapje en een drankje met de
ouders.
Heel veel dank aan de ouders van de ouderraad
voor al jullie hulp en inzet. Niet alleen
gisterenavond, maar het hele jaar door. Wat fijn
dat wij zo op jullie kunnen rekenen. Samen maken
wij de Hummelingschool.
Dank voor het verzorgen van het kerstfeest en de
hapjes en drankjes voor de ouders en de
verrassing voor de kinderen.
Wij wensen jullie allemaal een welverdiende
heerlijke kerstvakantie, fijne, gezellige kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2017!

Heerlijk materiaal om mee te werken, en wat een
prachtige kleuren!
Belangrijke mededeling
Er is geconstateerd dat er kinderen zijn die last
hebben van luizen. Willen jullie allemaal jullie
kinderen controleren en zo nodig behandelen?

Plein en gymzaal
In de kerstvakantie gaan de werkzaamheden op de
Hummelingschool gewoon door. Dat wil zeggen
dat het schoolplein door een Hovenier netjes
gemaakt zal worden en in de gymzaal worden er
voorbereidende maatregelen getroffen voor de
eerst week na de vakantie.
In de eerste week na de vakantie kunnen we geen
gebruik maken van de gymzaal. De gymzaal wordt
dan gerenoveerd en voorzien van de nieuwste
materialen. Wij zijn heel benieuwd naar het
resultaat.
Kalender December/januari
Kerstvakantie: vrijdag 23 december t/m zondag 8
januari.
Start school: Maandag 9 januari.
Studiedag: Woensdag 25 januari, alle kinderen zijn
vrij.

