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Koningsdag
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Directie
In de groene groep
MR
Ontbijt en sport
April/mei

Van Annette
Op deze eerste vakantie dag schrijf ik de
nieuwsbrief. Tja, door de veelheid aan werk
was het er nog niet van gekomen. Gelukkig
heb ik vanochtend vroeg nog even kunnen
genieten van een heerlijk zonnetje op de hei,
want op dit moment is het helaas grijs, nat en
te fris. Volgens mij wordt het volgende week
weer lekker weer, ik hoop het in ieder geval.
Ik hoop dat jullie allemaal genieten van deze
welverdiende mei vakantie. We hebben weer
hard gewerkt de afgelopen tijd en daarbij ook
leuke dingen gedaan op school. De
ouderraad was er maar weer druk mee, Pasen
en Koningsdag. Dank lieve ouderraad ouders
voor jullie goede zorgen. De kinderen en ook
de leerkrachten en alle andere medewerkers
hebben genoten van de Paaslunch en van het
Koningsontbijt. In deze nieuwsbrief kunt u
meer hierover zien en lezen.
Heeft u haar al gezien? Petra Disse, de
nieuwe directeur? De kinderen zien haar al af
en toe in de groepen. Petra is begonnen om
zich in te werken op school, zodat ze na de
zomervakantie naadloos de directeurstaken
kan overnemen van Anne en van mij. Petra
zal vanaf nu langzaam maar zeker zaken van
ons over gaan nemen.
Ook na de zomer zullen we samen blijven
werken op het terrein. Dit om alle kinderen

zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden
en te volgen. Daar waar we expertise kunnen
uitwisselen of delen, zullen we dat zeker
doen.
Afgelopen vrijdag hebben de teams van de
Hummeling en de KinderCampus gezellig
samen de vakantie ingeluid.
Ik wens jullie allemaal een heerlijke vakantie
toe en zie jullie graag maandag 8 mei weer
uitgerust en vol energie terug op school.

Paaslunch in de Groene groep

We hebben gesmikkeld van de paaslunch; we
mochten eerst een ei versieren, daarna
hebben we onze broodjes gesmeerd en
opgegeten.

In de MR zitten drie personeelsleden en drie
ouders/verzorgers. Zijn er dingen waarvan u
denkt: Kan dit zomaar? Of hoe zit dat?
Waarom gebeurt dit? Vraag het aan een van
de MR leden. In de vergadering zullen wij uw
vragen of opmerkingen bespreken. Als u ons
niet persoonlijk kunt bereiken dan mag dit
ook via de mail, ons adres is
mrhummelingschool@gmail.com
Leden:
OUDERS
Mirella Kooij (voorzitter). Mirella is de moeder
van Quinten uit groep Wit. In het schooljaar
2013-2014 is zij de MR gaan versterken. Op
deze manier hoopt zij wat te kunnen
betekenen voor u, de kinderen en de school.
Zij is regelmatig op school voor vragen en
opmerkingen.

Natuurlijk hebben alle andere kinderen in alle
groepen net zo genoten van de Paaslunch
verzorgd door de ouderraad.

Marije Calis. Marije is de moeder van Stijn uit
groep Blauw. Sinds dit schooljaar (20162017) is zij de MR gaan versterken. Zij vindt
het belangrijk om betrokken te zijn bij het
beleid van de school. Voor vragen,
opmerkingen kunt u haar altijd aanspreken op
school, zij is er op maandagochtend en
vrijdag.

Medezeggenschapsraad (MR)
Leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR).
De MR tracht het beleid van de school zo
kritisch mogelijk te volgen en daar waar
mogelijk bij te sturen. Ze heeft een
adviserende en/of instemmende taak t.a.v.
het beleid wat op school gevoerd wordt. De
taken van de MR zijn vastgelegd in het MRreglement. Vanuit de MR is er ook een
vertegenwoordiging naar de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad) van de Alberdingk Thijm scholen
Primair Onderwijs. De GMR heeft contact met
het bestuur.

Marit Kos. Marit is de moeder van Yilmaz uit
groep Oranje (kleutergroep). Yilmaz heeft het
erg naar zijn zin op de Hummelingschool.
Hier is zij heel blij mee en dat geeft haar weer
energie. Ze was dan ook enthousiast toen er
gevraagd werd om deel te nemen aan de MR.
Zij verbindt mensen graag met elkaar en kijkt
ernaar uit om bij te kunnen dragen aan
de ontwikkelingen in en om school .

PERSONEELSLEDEN
Engelien de Jong, leerkracht groep Groen.

Maryam Poort, onderwijsassistent.
Ria witte, leerkracht groep Oranje (JRK).
Koningsdag

Koningsdag was dikke pret voor groep wit en
groen.
We zijn begonnen met een Koningsmaal in
de groep. Mede mogelijk gemaakt door de

Jumbo en de toppers van de ouderraad.
Meester Co heeft een mooi parcours uitgezet
in de gymzaal. Klimmen en klonteren met
veel plezier.
Tijdens het buitenspelen veel gezelligheid
met oud Hollandse spelletjes; eierrace,
zaklopen en blikgooien.
In de middag hebben we mooie
Koningsknutsels gemaakt en de 55e
verjaardag van juf Engelien gevierd.
Tot slot de klas omgetoverd tot bioscoop,
met wat lekkers.
Het was een fijne dag!
Fijne meivakantie allemaal.
Juf Engelien, oma Wil, juf Atie & juf Patricia
Kalender april/ mei/juni
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei:
Meivakantie
Hemelvaart: Donderdag 25 mei en vrijdag 26
mei.
Studiedag: vrijdag 2 juni
Pinksterweekend: Vrijdag 2 juni t/ maandag 5
juni

