Jaargang 5: nummer 2
12 oktober 2018
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Petra
Schooltijden
E-Waste
ICT Lab
Kinderpostzegels
DOEN-momenten
Inspectie bezoek
Onderzoek schoolarts
Parro
Van de Gemeente
Kinderboekenweek
Ouderbijdrage
Kalender

aula staan Afgelopen dinsdag is de eerste box
opgehaald en de tweede box is ook alweer
bijna vol! De prijs voor de school met de
meeste kilo's is een reisje naar Nemo in
Amsterdam. Als we zo doorgaan maken we er
misschien wel kans op!

Directie

Concert en sportpas

september

Van Petra
Nog 1 weekje naar school en dan is het alweer
herfstvakantie. We hebben dit weekend nog
heerlijk weer en ik hoop dat dat in de vakantie
aanhoudt. In ieder geval lekker uitrusten van de
afgelopen 7 weken. Voor we het in de gaten
hebben is de winter gestart!
Schooltijden
De nieuwe schooltijden zijn ingegaan. We merken
dat er veel leerlingen zijn die nog te laat komen. De
school start nu om 8.30 uur. De kinderen kunnen
vanaf 8.15 uur op school komen. We willen u
vragen hierop te letten
E-Waste

Zoals u wellicht nog weet doet de Hummeling
mee aan de E-waste race. De leerlingen van de
bovenbouw mogen de komende 4 weken
elektronisch afval (kapotte apparaten) op
school inzamelen in de grote boxen die bij de

ICT Lab
De afgelopen vrijdagen hebben alle groepen vanaf
Groen tot en met Geel het ICT Lab aan de Prins
Bernhardlaan bezocht. Ze gingen er met de
schoolbus naartoe. Groep Groen en Wit heeft met
de BeeBot gewerkt. Eerst op de iPad oefenen en
het parcours uitzetten en vervolgens in het groot
de BeeBot laten rijden.
De bovenbouw heeft een greenscreen opname
gemaakt en met een robot gewandeld. De

leerlingen waren heel enthousiast.

geschiedenis, aardrijkskunde) en creatieve
momenten. Denk hierbij aan koken, in de moestuin
aan de slag, houtbewerking enz. We gaan binne

n het (taal)thema
Vriendschap tot de herfstvakantie starten met een
aantal workshops.
Deze worden gegeven door de leerkrachten, maar
als u mensen kent of zelf heel handig bent in iets
horen we dat graag. De leerlingen worden
verdeeld in hun bouw in groepjes van ongeveer 9
en gaan op verschillende dagen verschillende
workshops volgen. Dit doen we 5x dit schooljaar.
De resultaten zullen met u delen via PARRO en de
nieuwsbrief.

Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag zijn leerlingen van de
bovenbouw gestart met het verkopen van de
KinderPostzegels. Vorig jaar hebben we een hoge
opbrengst gehaald en daar een certificaat voor
gekregen. We hopen dat de leerlingen zelf het ook
leuk vinden dat ze bijdragen aan een goed doel.
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat
naar diverse goede doelen die aansluiten bij het
thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’

DOEN-momenten
Nieuw dit schooljaar zijn de DOEN momenten. We
zijn er als school heel enthousiast over en denken
dat het goed is voor de leerlingen als ze meer gaan
doen tijdens de Wereldorientatie

Onderwijs Inspectie
Op donderdag 27 september hebben we ’s
ochtends twee inspecteurs van de
onderwijsinspectie. Ze kwamen kijken of we al
bezig waren met de tips die ze in mei 2017 hebben
gegeven. En de inspectie moet nagaan of de
dingen die het bestuur zegt, ook kloppen met wat
er in de scholen van de stichting gebeurt. Het was
een prettig gesprek en de inspecteurs waren ook
enthousiast over onze DOEN momenten.
(natuur,

Onderzoek schoolarts
Al onze leerlingen worden hun basisschooltijd een
paar keer opgeroepen voor onderzoek door de
schoolarts. Voor ons is dit Dr. M. Habibouw. Zij
kijkt of je kind goed kan zien, horen, gezond eet en
goed groeit. Het is belangrijk, ook voor school om
te weten of een leerling goed kan zien en horen.
Want anders is het leren lastig. U ontvangt van
haar zowel thuis als via school een brief. Kunt u nu
toch niet, wilt u dan de afspraak afbellen en
verplaatsen?
Parro

De Parro app heeft meer functies gekregen krijgen.
Het is voor de school een belangrijk
communicatiekanaal. We willen u dan ook vragen
om deze app op uw telefoon/tablet of computer
te installeren zodat u niks mist.
Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen
van de leerkracht. Zo niet vraag er dan naar. Zie
ook de brief die vorige week is uitgedeeld.
Hier worden ook foto’s van de klas gedeeld,
nieuwtjes, activiteiten etc.
Er zitten veel voordelen aan het gebruik van deze
app: de gegevens zijn gekoppeld aan ons
administratiesysteem en dus beveiligd.
Er kunnen oudergesprekken ingepland worden
(groep Blauw heeft dat al gedaan) Activiteiten
(zoals ouderavond, sinterklaas etc) kunnen
ingepland worden etc.
Van de Gemeente Hilversum

Muziekcentrum van de Omroep
Wonder, Kinderen!
14 okt, Hilversum
Het zal je maar gebeuren. Dat je een muzikaal
wonder blijkt te zijn. Dat je al componeert terwijl je
vriendjes nog maar net hebben leren lezen… Vijf
strijkers uit het Radio Filharmonisch Orkest, met
als aanvoerder concertmeester Joris van Rijn,
spelen muziek van wonderkinderen Mozart,
Mendelssohn en Rossini. Je gaat je oren niet
geloven.

Het

concert duurt ca. een uur.
De kaartprijs is inclusief een drankje na afloop.
Kinderen t/m 18 jaar gratis (maximaal 2 kaarten
per volwassene). Kijk voor meer informatie op
www.cultuurvoorkinderen.nl

SPORTEN
De gemeente wil iedereen in Hilversum graag de
mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige
manier te bewegen, sporten en gezond te leven.
Gratis of tegen een kleine vergoeding maak je
kennis met een sport.
Doe een keer mee en ontdek de diversiteit van het
Hilversumse aanbod!
Veel sportaanbieders in Hilversum zijn te vinden op
de site en bieden het hele jaar door
kennismakingsactiviteiten aan.
Schrijf in, kies de sporten die je wilt doen en
ontvang berichten via de Sportpas App.
Kijk regelmatig op de site voor actueel aanbod.
www.sportkalender.nl/Hilversum
KinderBoekenWeek
Op 3 oktober is de kinderboekenweek van start
gegaan. De leerlingen zijn met het thema
Vriendschap aan de slag gegaan in de DOEN
momenten maar ook in alle andere vakken komt
het aan bod. Op 19 oktober sluiten we af met een
kinderboekenweekbal in de klassen, de ouderraad

zorgt voor iets lekkers!
Ouderbijdrage
U heeft een factuur ontvangen van de ouderraad
voor de ouderbijdrage. U zult van school nog een
factuur ontvangen voor de schoolreisjes. Deze
zullen in de komende maand toegestuurd worden.
Dit geld gebruikt de Hummelingschool om te
zorgen dat alle leerlingen op schoolreisje kunnen.
Mocht u het bedrag niet in 1 keer kunnen voldoen
kunt u natuurlijk contact opnemen met de
directrice, Petra Disse voor het bespreken van een
regeling.

Kalender
Dinsdag 2 oktober: Studiedag, de leerlingen zijn
vrij.
Woensdag 3 oktober: start van de
kinderboekenweek
Vrijdag 19 oktober: Kinderboekenweekbal
Groep groen en wit op schoolreisje
Start herfstvakantie
22 tot en met 26 oktober: herfstvakantie
Eerste week na de herfstvakantie SEO gesprekken.
29 oktober: start CITO voor schoolverlaters
2 en 9 november: bezoek ICT lab.

