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Van Annette
De zomer is begonnen! Alleen de vakantie
nog niet. Dat vraagt een hoop van ons
allemaal. Even schakelen tussen lekker buiten
willen zijn en van de warmte genieten en
toch nog hard moeten werken op school.
Terwijl wij hard aan het studeren waren
vandaag, hadden jullie kinderen alvast vrij.
Een lang Pinksterweekend om alvast te
kunnen wennen aan de zomervakantie die
nog even op zich laat wachten. Voordat het
zover is, staat er nog heel wat op het
programma.
De toetsperiode gaat weer van start, maar
ook de avondvierdaagse, kamp en
afscheidsdagen. Hard werken en plezier
maken wisselen elkaar af de laatste weken
voor de zomervakantie. Ook wordt er nog
druk gewerkt aan de taalthema’s en de
musical. Kom gerust kijken in de klassen naar
de werkjes van de kinderen.
In deze nieuwsbrief stelt de aanstaande
directeur Petra zich vast voor. Petra zal ook
de volgende nieuwsbrief schrijven.
Verder leest u over groep groen en wit en
nog even de regels voor de avondvierdaagse.

Ik wens jullie allemaal een fijn
Pinksterweekend en zie jullie graag dinsdag
weer op school.
Ik wil jullie er op wijzen dat de Willem
Bontekoestraat tussen Aktiefysio en de Kwikfit
afgesloten zal zijn tot oktober. U zal moeten
doorrijden tot de stoplichten en daar rechtsaf
slaan.
Even voorstellen
Mijn naam is Petra Disse en op dit moment
ben ik directeur van Basisschool KinderRijk in
Naarden. Met ingang van het nieuwe
schooljaar word ik de nieuwe directeur op de
C.Hummelingschool en daarom zal ik mezelf
even voorstellen. Thuis ben ik moeder van 3
kinderen van 21, 20 en 15 en heb ik een
latrelatie. Ik ben zo’n 14 jaar geleden
overgestapt naar het onderwijs en heb daar
nog geen seconde spijt van gehad! Ik heb
onder andere 5 jaar ervaring als leerkracht op
een SBO school in Nieuwegein en daar heel
veel geleerd; vooral genieten van de
vooruitgang die leerlingen boeken! En in de
afgelopen 7 jaar ben ik leerkracht en
directeur geweest op KinderRijk, een school
met vernieuwingsonderwijs in Naarden. Zoals
ik nu het onderwijs op de Hummeling zie,
komen hier dus twee ‘liefdes’ van mij samen!
Ik ben al een aantal uur per week op school
aan de slag om goed ingewerkt te kunnen
starten en om met iedereen kennis te kunnen
maken. En volgend jaar gaan we verder op de
weg die de school in de afgelopen jaren is
ingeslagen!

Uit de groene groep

Uit groep wit

Het nieuwe taalthema in groep groen is 'bij
de dokter'. We leren woorden, lezen
prentenboeken voor en hebben al wat
knutselwerkjes gemaakt; de dokter en de
röntgenfoto.

Groep wit is bezig met het taal thema:
gezonde boodschappen.
Zo hebben de kinderen geleerd, dat de schijf
van 5 laat zien wat je per dag zou moeten
eten om gezond te leven. Ook hebben de
kinderen geleerd welke soorten groenten en
fruit er zijn, in het Nederlands en het Engels!
Super knap! Ook hebben we samen een
winkelhoek gemaakt waar de kinderen na de
taalles in mogen spelen. Leren afrekenen van
boodschappen, bestellen, elkaar helpen, vele
vaardigheden komen hierbij aan bod.
Wij wensen iedereen een fijn
Pinksterweekend en tot dinsdag!
Avondvierdaagse
Volgende week dinsdag tot en met vrijdag
lopen we weer gezellig de avondvierdaagse
met elkaar. Het is belangrijk dat we ons
houden aan de regels met betrekking tot de
avondvierdaagse vanuit de organisatie:
-Wij blijven op de paden lopen.
-We wandelen de hele weg

-We lopen door de natuur en praten rustig
met elkaar
-Afval gooien we weg in de afval tasjes of in
een prullenbak
-Ten strengste verboden te roken tijdens de
wandeltocht.
-Als er iets is, zeg je dat tegen de ouder die
met jou mee is.
-We gedragen ons gezellig tegen elkaar
-We luisteren naar de volwassenen
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook dit
derde jaar gaat lukken en dat we wederom
trot kunnen zijn op de Hummelingschool!
Kalender juni
Pinksterweekend: Vrijdag 2 juni t/ maandag 5
juni

