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geld voor is. Dan kan de gemeente bijdragen.
Meer informatie hierover vindt u in de folder
die de leerlingen meekrijgen.

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Verder is het een redelijk volle nieuwsbrief
geworden. Veel leesplezier!
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Van Petra
We hebben de eerste weken van het nieuwe
schooljaar er weer op zitten. Nieuwe
groepen, nieuwe kinderen en nieuwe
leerkrachten. Helaas zijn nog niet alle zieke
meester en juffen op de been maar daarover
houden we jullie op de hoogte.
Onze logopediste Liesbeth zal ons helaas ook
gaan verlaten, omdat ze een andere baan
heeft. Ik zit op dit moment druk in de
sollicitatiegesprekken en hoop in de volgende
nieuwsbrief goed nieuws te hebben.
Voorlopig werkt Liesbeth wel op de
maandagen nog voor en bij ons.
In de komende weken zijn de
kennismakingsgesprekken met de
leerkrachten, groep groen en wit leggen
huisbezoeken af en de JRK en Bovenbouw
hebben informatie-avonden georganiseerd.
Als het goed is zijn deze week de nieuwe
schoolgidsen uitgedeeld aan de kinderen.
Verder heeft de gemeente Hilversum een
zogeheten ‘kindpakket’. Dit is een in het leven
geroepen voor kinderen die door
omstandigheden niet kunnen sporten, geen
muziekles kunnen krijgen etc. omdat er geen

Ik wens jullie allemaal een fijn weekend en zie
jullie graag maandag weer op school.
Thijmtalks
De Hummelingschool maakt deel uit van een
stichting: de Alberdingk Thijm Scholen. Op 12
oktober a.s wordt er voor alle scholen en
ouders een evenement georganiseerd.
THIJMTalks zijn korte inspirerende speeches
van mensen die een idee 'komen brengen.'
Een visie op onderwijs, een simpel idee dat in
de klas erg goed werkte, of een persoonlijk
verhaal. THIJMTalks gaan over onderwijs en
jongeren, maar ook over de wereld van nu.
Leerlingen, ouders en medewerkers delen
hun overtuiging, zetten u aan het denken en
vertellen hun bijzondere verhaal. Elf mensen
zijn druk bezig om een boeiende talk voor te
bereiden, waarin ze iets bijzonders
meegeven.
THIJMTalks vindt plaats op donderdag 12
oktober 2017 om 15.00u in Podium De
Vorstin te Hilversum. Na afloop is er een
borrel. U bent van harte uitgenodigd om te
komen luisteren. U kunt zich aanmelden via
deze link.

https://goo.gl/forms/tnFgrXveua79I4ZG2
Afspraken opfrissen
Zo aan het begin van een nieuw jaar is het
altijd goed om de afspraken weer even op te
frissen. De schooltijden zijn dit jaar nog
hetzelfde gebleven, dus de lessen beginnen

om 8.45 u en duren tot 15.15 u, behalve op
de woensdagen, dan tot 12.30 uur. We willen
graag dat alle kinderen genoeg onderwijstijd
hebben en dat we rustig kunnen starten.
Breng uw kind dus op tijd, dan kan hij of zij
ook een rustige start maken. De voordeur
gaat dicht om 8.45 uur. Mocht er iets
belangrijks tussen komen kunt u de school
natuurlijk altijd even bellen, dan hoeven we
ons niet ongerust te maken.
Verder zouden we graag zien dat de
leerlingen een gezond eetpatroon hebben en
voor de kleine pauze iets gezonds mee
hebben zoals fruit. Teveel suiker (dit zit in
voorverpakte koeken en snoep) is niet goed,
zeker niet voor de concentratie. Snoep is dan
ook echt niet toegestaan.
Er zijn al kinderen die een mobiele telefoon
hebben. We hebben liever niet dat ze deze bij
zich hebben, maar als het toch noodzakelijk
is dan moet de telefoon ’s ochtends bij de
leerkracht ingeleverd worden. Indien nodig
kan er via school contact opgenomen
worden. Aan het eind van de schooldag krijgt
de leerling de telefoon terug.

Parro app
Vanaf dit schooljaar zullen we gebruik gaan
maken van de Parro-app. Parro is een
handige app om snel en veilig met de
leerkracht te communiceren over de
dagelijkse belevenissen in de klas of over
belangrijke organisatorische zaken op school.
We kunnen via deze app ook foto’s van
bijvoorbeeld activiteiten in de klas of
uitstapjes met ouders delen. De app is gratis
te downloaden op uw mobiele telefoon en/of
tablet.
Het gebruik van de app is eenvoudig. U
ontvangt via de e-mail een uitnodiging van
de eigen groepsleerkracht voor het activeren
van de Parro app.
Meer informatie over de app, vindt u in de
brief, die uw kind mee naar huis gekregen
heeft. Of informeer hiernaar bij de leerkracht.
We hopen natuurlijk dat alle ouders hier
gebruik van gaan maken, het is een
makkelijke en snelle manier om informatie uit
te wisselen.

Uit groep groen

In groep groen zijn we druk met het leren van
de letters.
We hebben al zes letters geleerd, daar
kunnen we woordjes mee lezen en zelfs al
schrijven.
De werkboekjes komen elke week mee naar
huis, zodat u kunt zien welke letters en
woorden er geoefend zijn. Ook is het fijn om
thuis de letters en woordjes nog eens te
oefenen.

Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben we weer stagiaires
op school. De eerste helft van het schooljaar
werkt juf Nikki in groep wit op de maandag
en dinsdag en juf Elisa in groep rood. Daarna
wisselen ze om. In groep groen werkt
meester Jesse als stagiair op maandag en
dinsdag.
Uit Aqua en Geel
De leerlingen van de groepen Aqua en Geel
kunnen weer lekker voetballen maar nu !!! in
de nieuwe voetbalkooi van de Hummeling.
De leerlingen zijn super trots op hun mooie
voetbalkooi. ze vervelen zich geen moment.
Het zelfstandige partijtjes maken, zit er nu
ook goed in.Het samen spelen op een leuke
manier, begint nu ook vorm te krijgen.
Elk pauze moment maken de leerlingen dan
ook gretig gebruik van de voetbalkooi. De
pauzes zijn weer een groot feest voor de kids.

Kalender juli
Dinsdag 19 september is er een informatie
avond voor de ouders van de JRK groep. De
betreffende ouders zijn uitgenodigd.
Maandag 25 september is er een informatie
avond voor de Bovenbouw groepen. Zij
ontvangen hier nog een brief over.
Ik ben nog hard bezig met het maken van de
jaarkalender, deze volgt zo snel mogelijk.

