Jaargang 3: nummer 14
8 april 2017
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Annette
Pasen
Bezoek aan
Kalender

Directie
Lunch 11 april
De bieb met de
bovenbouw
April

Van Annette
Tijdens dit heerlijke lente weekend schrijf ik de
Nieuwsbrief. Vandaag was het nog wat fris, maar
morgen zal het lekker warm worden. Dus allemaal
naar buiten en genieten. We kunnen allemaal wel
wat zon gebruiken.
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen zal ik tot de
zomervakantie op de C. Hummelingschool
werken. De nieuwe directeur, Petra Disse, zal
vanaf volgende week al ons team komen
versterken. De komende tijd zal Petra kennis
maken met de kinderen en met u. Petra, Anne en
ik zullen blijven samenwerken op het terrein, zodat
uit alle scholen op het terrein het beste gehaald
kan worden en de leerlingen zo optimaal mogelijk
begeleid kunnen worden. Dit doen we ieder vanuit
een eigen locatie, Petra Hummelingschool, Anne
Hummelingschool en zorgteam en Annette
KinderCampus en naschoolse opvang.
Petra zal in de komende periode steeds meer
zaken over gaan nemen van Anne en van mij.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Petra met
veel liefde en inzet de Hummeling op de door ons
ingeslagen weg verder mee kan nemen de
toekomst in.
In de bovenbouw is vrijdag een start gemaakt met
het nieuwe thema: de Tweede Wereldoorlog. De
drie groepen zijn hiervoor naar de bibliotheek
geweest en hebben daar een bijzondere
presentatie gehad. Leerlingen hebben hierover
geschreven in deze Nieuwsbrief.

Paaslunch
Aanstaande dinsdag 11 april is er een Paaslunch op
school. Wilt u zo vriendelijke zijn om de kinderen
alleen iets te eten en te drinken mee te geven voor
de kleine pauze. In de grote pauze krijgen de
kinderen lunch van school.

Start WO11 thema in de bovenbouw

Kalender april/ mei
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.
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei: Meivakantie

