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we de pauze kunnen inkorten, zodat de kinderen
vroeger uit zijn dan 15.15 uur. Hierover zult u
spoedig informatie ontvangen.
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Van Annette
De lente is nu echt begonnen. De bomen staan
weer in bloei en de zon laat zich volop zien en we
voelen de warmte. De lammetjes en de koeien
staan weer in de wei en de kinderen spelen weer
volop buiten. We worden er allemaal blij en
gezond van.

Afgelopen vrijdag zijn we met het team verder
gegaan met de visie en missie van de
Hummelingschool. Alles wat we al doen, hebben
we nog eens in kaart gebracht en binnenkort
kunnen wij u ook in heldere taal laten zien waar de
Hummelingschool voor staat.
Verder in deze Nieuwsbrief een verslag van een
schooluitje naar Globe en naar de Opmaat en ook
verslag uit de bovenbouw over communicatie.
Uit groep Groen en wit

Op dinsdag 14 maart hebben de kinderen van
groep wit en groep groen een uitstapje gemaakt,
we werden met de schoolbus opgehaald en
vertrokken naar Globe.

Binnen het thema communicatie zijn er in elke
bouw uitstapjes gemaakt naar de bibliotheek of
Globe en er zijn ook mensen op school gekomen
om in de groepen te vertellen hoe je ook op
andere manieren dan normaal kan communiceren.
Zo was er een blinde mevrouw met
blindengeleidehond op school om uitleg te geven.
In de middenbouw hebben de kinderen les gehad
op de laptop.
Enige tijd geleden heb ik u geïnformeerd over
mogelijk vijf gelijke schooldagen. We hebben
hierover gesproken in het team en in de MR. Het
team wil niet meedoen met vijf gelijke
schooldagen. Wel zijn we nu aan het bekijken of

Daar genoten we van een voorstelling van
muziekgroep 'Wijs', die ons meenam door
verschillende muziekstijlen verpakt in herkenbare
liedjes.

Fatima

De kinderen mochten meezingen, klappen en
hebben zelfs een dansje geleerd!
We hebben genoten!

Bezoek aan college de Opmaat:

Uit de groep geel

We gingen naar de opmaat. Dat was leuk. We
hebben pannenkoeken gegeten en gemaakt.
Ook hebben wij de schijf van 5 gemaakt.
Rene
Het was leuk bij de opmaat. We gingen samen met
groep geel lopend naar de

opmaat.
Het eerste wat onze groep deed was koken. We
gingen pannenkoeken maken, het beslag deden we
zelf en de pannenkoeken waren lekker.
Daarna gingen we de schijf van vijf maken en we
gingen gezonde dingen erop plakken en de plaatjes
gingen we uitknippen uit tijdschriften over eten.
Tussendoor kregen we ook wat te drinken en daarna
gingen we opruimen en toen gingen we weer terug
naar school lopen.
Het was een leuke ochtend.

Thema Communicatie
Deze Maand hebben we wij het thema over
communicatie. We mochten allemaal een
onderwerp kiezen, ik had uiteindelijk Louis Braille
uitgekozen.
Ik heb in de tijd die we tot nu hebben gehad veel
opgezocht en geplakt voor een muurkrant. Ik heb
geleerd dat Louis Braille zelf blind werd op 3 jarige
leeftijd en dat hij het brailleschrift heeft ontworpen
aan de hand van het nachtschrift van Charles
Barbier.
Maar je hebt natuurlijk ook andere onderwerpen
zoals hoe dieren communiceren, gebarentaal of
hulphonden.
Mees (groep geel)

Thema communicatie

Deze maand hadden we onze thema over
communicatie. We moesten een onderwerp
kiezen ik had met mijn vriendin over hoe dieren
communiceren. En wij hadden informatie gezocht
op de computer en op onze eigen woorden
geschreven. Maar sommige dingen wiste ik niet
dus heb ik het ook een beetje overgeschreven
maar. Wij hadden dus het onderwerp over hoe
dieren communiceren en we kregen een kaart met
allerlei dieren en wat je moet doen en wij hadden
paar dieren uitgekozen: De Olifant, De Kat, De
Mier {interessant he!},De hond.
Er waren nog paar dieren maar we hoefden niet
alles te doen. Dus we hadden paar informatie
gezocht over die dieren. Ik kan wel even over
vertellen hoe ze communiceren
Een kat kan ook communiceren met zijn staart
hier zijn paar staartposities van katten:
Als de staart recht omhoog is en met een krul aan
het eind betekent dat hij: blij is
Als de haartjes op de staart van de kat omhoog is
en de staart dik is betekent het dat de kat: bang is
of zich bedreigd voelt. Zo dat waren paar
staartposities van katten wij hadden nog meer
informatie maar dat was te lang.
En hier zijn paar over mieren informatie: Als
mieren elkaar tegenkomen groeten ze elkaar door
met hun voelsprieten aan te raken. Met de
feromonen kunnen mieren verschillende dingen
tegen elkaar zeggen, bijvoorbeeld dat er ergens
voedsel te vinden is of, of dat er gevaar is.
Dat was het maar we hadden nog veel meer
informatie en nu een beetje over de hond hebben:
Honden maken geluiden en gebaren waarbij ze
gezicht en lijf gebruiken. Sommige gebaren lijken
op mensen gebaren. Maar het kan ook gewoon
iets anders betekenen. De houding die een hond
aanneemt kan je er veel over vertellen over zijn bui
en emoties. Veel van de signalen kunnen subtiel
zijn en het kan wat tijd kosten om alle
uitdrukkingen te leren van een hond.
En dat was het alweer we hadden ook over de
olifant maar die kon ik niet vinden.
Maar dit was het alweer
Doei!!!!!!!!!!!!!
Serfinaz {groep geel} het was leuk.

Kalender maart-april
Dinsdag 11 april: Paaslunch
Donderdag 13 april: Witte donderdag, alle kinderen
vrij.
Vrijdag 14 april: Goede vrijdag, alle kinderen vrij.
de
Maandag 17 april: 2 Paasdag, alle kinderen vrij.
Woensdag 19 april: Route 8 toets voor de
schoolverlaters.

