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12 maart 2017
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor
gezondheid en sport en spel.

Agenda:
Van Annette
Uit groep
Uit de groep
Uit de
Gezond eten
Sport en spel
Kalender

Een aantal leerlingen van de Hummelingschool
maakt gebruik van de BSO op de KinderCampus,
vandaar dat ik af en toe nieuws uit de BSO in de
nieuwsbrief zal plaatsten.

Directie
Groen
Oranje
BSO
in de pauzes
In de buurt
maart

Uit groep groen

Van Annette
Hoera, de lente laat van zich horen en zien! We
kunnen weer heerlijk buiten zijn en buiten spelen.
De vogeltjes fluiten er weer vrolijk op los. De
bomen en planten laten voorzichtig knopjes
groeien.

Na de vakantie werden wij verrast dat de weg en
de stoepen om de school open liggen. Er wordt
glasvezel aangebracht. Wij weten niet hoe lang het
gaat duren. Het is fijn als we allemaal rekening
houden met alle verkeersdeelnemers rond de
school. Wij hopen dat de overlast zo snel mogelijk
verholpen is.

In groep groen hebben we gewerkt met
geheimschrift.
Zelfs de woorden van Engels waren in
geheimschrift en moesten we vertaald!

We zijn ook naar de bibliotheek geweest voor een
'belangrijk bericht', we mochten zelfs whatsappen
met de juf!
In de groepen wordt weer vol enthousiasme
gewerkt met nieuwe thema’s. In deze nieuwsbrief
nieuws uit groep groen en oranje.

Als u er meer over wilt weten kunt u meelezen op
de website van onze groep: www.
juffrouwria.punt.nl. Inmiddels is het thema
afgerond en zijn alle knutsels mee naar huis. We
zijn begonnen met het nieuwe thema:
Communicatie.

Uit groep oranje

Kent u het boek: de Gruffalo? De kleuters in ieder
geval wel. Ze kennen het zelfs bijna uit hun hoofd
want we zijn hier vele weken met veel
enthousiasme over aan het werk geweest.

We hebben er bv. een mindmap over gemaakt, we
hebben er over geknutseld, gekleid, getekend,
gevouwen, gezongen, toneel gespeeld, gegymd,
heel veel met de Gruffalo speeltafel gespeeld enz.

Naast alle sportieve activiteiten, hebben we
natuurlijk ook af en toe geluierd onder genot van
een filmpje, zoals dat hoort in de vakantie!
Groetjes van de BSO
Gezond eten in de pauzes
Wij merken dat veel kinderen helaas ongezonde
pauze hapjes bij zich hebben. Graag wijzen wij u
op voldoende energie en aandacht voor het
schoolwerk. Gezonde voeding heeft een positief
effect op het leren en welzijn van uw kind.
Uit de BSO

Bij de BSO hebben we een heerlijke vakantie
gehad! We hebben een superhelden parcours
gemaakt, heerlijke smoothies gemaakt (en
opgeslurpt), en we hadden een superleuk
uitstapje! We zijn namelijk met de bus naar het
bowlingcentrum gegaan en hebben daar flink wat
kegels omgegooid!

De leerkracht houdt kleine en grote pauze met de
klas. Wij vragen u uw kind voor de kleine pauze
een gezond hapje, bijvoorbeeld fruit, en een
gezond drankje mee te geven. Voor de grote
pauze geeft u een lunch mee bestaande uit brood
met beleg en een gezonde drank. Zie hiervoor ook
de schoolgids pagina 28.
Sport en spel in de buurt
Heb jij zin om op de woensdagmiddag met andere
kinderen uit je buurt te sporten en spelen? Dan
ben je van harte welkom bij de activiteiten
begeleidt door Buurtsportcoach zuidoost Femke
van Tongeren in de Riebeeck Galerij – Huis van de
buurt.

Donderdag hadden we bijzonder bezoek van
wereldkampioen jiu jiutsu Ruben Assman! Hij heeft
ons een zelfverdedigingslesje gegeven. Dat was
heel leerzaam!

Wanneer: iedere woensdag middag vanaf 18
januari 2017
Tijdstip: 15:00-17:00uur
Locatie: Riebeeck Galerij – Huis van de buurt
Kosten:
Gratis
Leeftijd: 4-12 jaar
Doe je ook mee?
Meld je aan via bsc-zuid@binkkinderopvang.nl .

Kalender maart
Vrijdag 24 maart: studiedag, alle kinderen vrij.

