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Van Annette
Het nieuwe jaar is nu alweer drie weken oud. De
temperatuur heeft zich flink onder nul laten
zakken waardoor warme kleding geen overbodige
luxe is en was.
En dat allemaal terwijl er in de groepen flink
gezweet werd op de Cito toetsen. Alle kinderen
hebben weer enorm hard gewerkt en gestoeid om
aan ons te laten zien wat ze nu weten en
onthouden hebben. Gelukkig was er naast de
toetsen ook tijd en ruimte voor al die andere
talenten van de kinderen. In de school ontstaan
weer de prachtigste kunstwerken en creatieve
uitspattingen die alles met de Taal thema’s te
maken hebben.
In de gymzaal konden de kinderen zich uitleven op
het nieuwe materiaal. Ondanks de kou hebben we
gelukkig al die tijd ook lekker buiten kunnen
spelen.
Nu zijn de leerkrachten en Ib-ers weer druk met
het nakijken en scoren van de toetsen om dit weer
allemaal keurig te noteren in ons digitaal systeem
en in de Ontwikkelingsperspectieven. Ook zij
zweten hier behoorlijk op.
Deze week hebben we een Nieuwjaars borrel
gehouden in onze school met alle teams van alle
basisscholen, de Ster groep, Peuterspeelzaal en
BSO op het terrein. Auris Taalkring, de
KinderCampus, de Ster, peuterspeelzaal het
Zonnestraaltje en de BSO met voor- en
naschoolse opvang. Het is leuk en goed om te
weten welke collega’s en expertises wij allemaal

op het terrein hebben. Het was zeer geanimeerd
en wie weet wat we hierna allemaal met elkaar aan
kennis kunnen uitwisselen ten behoeve
van onze leerlingen.
Met alle SO en SBO scholen in Hilversum en
omgeving wordt er gewerkt aan een plan om 5
gelijke schooldagen in te gaan voeren. Dit doen
wij onder andere met elkaar omdat de
schoolbusjes langs alle scholen rijden om kinderen
op te halen en naar huis te brengen. Vorige week
heb ik een Power point presentatie over dit
onderwerp gegeven aan de MR.
Binnenkort krijgt u uitgebreid informatie over het
hoe en waarom en zullen wij u naar uw mening
vragen.
Woensdag 25 januari aanstaande zijn alle kinderen
vrij. Het team heeft dan een studiedag met alle
teams van de Alberdink Thijm scholen.
Verder in deze nieuwsbrief de juiste datum voor
het kamp. In de brief staat een onjuiste datum
vermeld.

Uit groep groen en wit
De kinderen van groep groen en wit zijn 13 januari
2017 op schoolreis geweest naar Spelekids
Loosdrecht, met de mooie gele bus!
De kinderen hebben veel plezier gehad van het
begin tot het einde. Klimmen en klauteren,
spannende glijbanen, 3D games, een lekker lunch
tussendoor en veel gezelligheid. Kortom! Een
geslaagde dag!

Kamp groep Blauw, Paars en Rood
Vandaag hebben de kinderen van de groepen
blauw, paars en rood een brief meegekregen over
het kamp. De datum in deze Nieuwsbrief klopt en
de datum in de brief niet.
Ook dit jaar gaan we met deze 3 groepen weer op
kamp. De leerkrachten hebben een hele leuke
locatie gevonden in Leusden.
YMCA Kampeercentrum Leusden
Paradijsweg 4
3832 GT Leusden
http://www.ymcakampeercentra.nl/foto-s
De kampdagen zullen plaatsvinden van woensdag
5 juli t/m vrijdag 7 juli.
Dit jaar hoeven wij alleen een beroep op u te doen
om op woensdag kinderen naar de locatie te
brengen en op vrijdag te halen.
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen mee gaan,
zodat wij samen het schooljaar op een leuke
manier kunnen afsluiten.
Verdere informatie volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Muriël, Christa, Yvonne en Jolanda

Gerenoveerde gymzaal
In de eerste week na de kerstvakantie is de
gymzaal grondig gerenoveerd. Al het oude
materiaal is verwijderd en er is nieuw materiaal
gemonteerd. De gymzaal is zo ingericht dat er
nieuwe uitdagende bewegingsvormen geoefend
kunnen worden die meer bij deze tijd horen.
De kinderen en de leerkrachten zijn enthousiast. In
de voorjaarsvakantie wordt de vloer nog flink

aangepakt.
De oude gymzaal onderdelen zijn verzameld en
met een vrachtwagen naar Roemenië gebracht.
Co heeft hiervoor contact gezocht met stichting
vrienden van Roemenië. In Roemenië worden de
materialen zoals de wandrekken hergebruikt in
een gymzaal in Roemenië. Het is fijn dat wij andere
kinderen daar weer blij mee hebben kunnen
maken.

Bink Kids Run
Op zondag 2 april 2017 vindt de Hilversum City
Run plaats. Voor de kinderen vanaf de leeftijd van
groep 3/4 t/m groep 8 is er de Bink Kids Run. De
Hummelingschool heeft hier nog nooit aan mee
gedaan. Wij willen graag weten of we genoeg
kinderen kunnen verzamelen die mee zouden
willen doen aan de Bink Kids Run.
Bink organiseert voor die tijd twee trainingen bij
het GAC waar kinderen gratis aan mee kunnen
doen.
Als uw kind hieraan mee zou willen doen, willen
wij u vragen om dat aan te geven bij de leerkracht
van uw kind. U kunt dit t/m vrijdag 27 januari doen.
Meester Co doet al jaren mee in de organisatie van
de City Run. Meester Co, Juf Terry en ikzelf willen,
samen met eventueel geïnteresseerde ouders,
organiseren dat wij met de Hummelingschool met
een groep kinderen mee kunnen doen aan de Bink
Kids Run. Dit kunnen wij alleen maar doen als er
genoeg kinderen zijn die mee willen doen. Wij
zullen dan de eerste SBO school zijn die hieraan
mee doet.
Geef aan de leerkracht aan of uw kind mee wil
doen en dan kunnen wij eind volgende week
beslissen of het zin heeft om dit verder te
organiseren. Vindt u het als ouder leuk om mee te
helpen? Wilt u dat, dan ook aangeven bij de
leerkracht van uw kind.

Facturen schoolreisjes, kamp en afscheidsdagen
De schoolreisjes van groep 1 t/m 4 zijn al een keer
geweest en zullen nog een keer plaatsvinden. Het
kamp en de afscheidsdagen voor groep 5 t/m 8
zullen het komende half jaar plaatsvinden. Dit zijn
belangrijke onderdelen en lessen die bij ons
onderwijs horen, maar die wij niet kunnen laten
doorgaan zonder het schoolgeld dat u bijdraagt.
De facturen hiervoor komen er weer aan.
(Let op dit is niet de ouderbijdrage).

Helaas zijn er een aantal van u die de facturen
vorig schooljaar niet betaald hebben. In dat geval
krijgt u twee facturen. Mocht het per ongeluk zo
zijn dat u onterecht nog een factuur van vorig jaar
krijgt, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit ons te laten
weten?

Niet iedereen heeft te maken met dezelfde cash
flow. Mocht u het bedrag op een andere wijze
willen voldoen of in termijnen willen betalen, dan
is het fijn als u contact opneemt met de directie,
Anne of Annette, om afspraken hierover te maken.
Het zou bijzonder jammer zijn als uw kind niet
deel zou kunnen nemen aan het schoolreisje,
kamp of afscheidsdagen.
Kalender januari
Studiedag: Woensdag 25 januari, alle kinderen zijn
vrij.

