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Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Petra
Studiedag
Afval
ICT Lab
Zwangerschap
DOEN-momenten
Sinterklaas
Onderzoek schoolarts
Van Jeugd en Gezin
Bijdrage schoolreisje
Kalender

materialen naar andere plekken gaan om te
vernietigen etc. Ook zal er een echte
vuilnisman op school komen om zijn verhaal
te vertellen!
ICT Lab

Directie
Rood

De afgelopen weken hebben de
Bovenbouwgroepen weer een bezoek gebracht
aan het ICT Lab aan de Prins Bernhardlaan. Ze
hebben daar verder gewerkt aan hun greenscreen
vaardigheden.
Zwangerschap

Sint Stress
Directie
December

Van Petra
De herfstvakantie is alweer voorbij! Sint Nicolaas
is aangekomen in Nederland en het weer is al echt
winters aan het worden. Ik ben dan ook een week
te laat met mijn nieuwsbrief, ik heb ook een beetje
last van de wind door de bomen eh… hoofd.
Niettemin is het een volle nieuwsbrief geworden.
En als u tips en tricks wil in deze drukke tijd, kijk
dan verderop.
Studiedag
Maandag 19 november is studiedag, dan zijn de
leerlingen vrij en gaat het team onder andere
DOEN voorbereiden en aan de slag met het
verbeteren van het OPP (Ontwikkelingsperspectief.
Afval

In groep Rood zijn de leerlingen op bezoek
geweest bij de GAD. Meester Co heeft veel
verteld over hoe het daar allemaal aan toe
gaat. Wat voor materialen gerecycled kunnen
worden (zoals papier en ijzer) welke

Juf Daan uit groep Geel heeft het haar groep al
verteld: ze is in verwachting. Ze zal werken tot aan
de meivakantie en dan met verlof gaan.
DOEN-momenten
De eerste reeks van de DOEN momenten hebben
we achter de rug. We zijn er als school nog steeds
heel enthousiast over en zien dat de leerlingen
actief bezig zijn met nieuwe vaardigheden. De
resultaten zijn met u gedeeld via PARRO en de
nieuwsbrief. Ook hebben we een leuk filmpje dat ik
binnenkort met u zal delen!
Sinterklaas
De sint is weer in het land en hij zal ook de
Hummelingschool bezoeken op zijn verjaardag,
woensdag 5 december. Ook voor groep oranje!!
De lootjes zijn ook getrokken en we hopen dat alle
kinderen een leuke surprise krijgen. Wilt u als
ouder hier een handje bij helpen? De surprises
moeten op maandag 3 december ingeleverd
worden op school. De oudercommissie verzorgt
wat lekkers voor in de klassen.
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?
Van Jeugd en Gezien

Zie ginds komt de onrust –
hoe help ik mijn kind met spanning rondom
Sinterklaas?
.
De voorpret rondom Sinterklaas roept bij papa’s en
mama’s vaak mooie herinneringen op aan vroeger.
Het is erg leuk om met je eigen gezin deze
spannende tijd te beleven
. Samen naar de intocht gaan, liedjes zingen,
verlanglijstjes maken, genieten van pepernoten en
je schoen zetten
.
Bij sommige kinderen ontstaat rond de komst van
de Goedheiligman een heel onrustig gevoel. Vooral
jonge of heel gevoelige kinderen kunnen niet altijd
omgaan met alle opwinding.
Alle prikkels van televisieprogramma’s, liedjes,
versierde klassen en de lange aanloop naar
pakjesavond kunnen overweldigend zijn.
Bij veel kinderen is de fantasie heel sterk, zij
geloven vaak heilig in Sinterklaas en nemen alles
eromheen heel serieus. Dit kan ook angst
oproepen.
Merk je dat jouw kind last heeft van spanning of
angst rondom Sinterklaas? Deze tips kunnen je
helpen hiermee om te gaan:
- Wees heel duidelijk wanneer en hoe vaak je kind
de schoen mag zetten en wat hij
/zij ongeveer kan verwachten.
Zo weet je kind precies waar hij/zij aan toe is en
hoeft hij/zij zich er geen zorgen over te maken.
- Haal Sinterklaas niet bij de opvoeding! Dreig niet
dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je kind
zich misdraagt. Het idee dat Sinterklaas alles ziet
en weet kan beangstigend zijn.
- Dwing je kind niet om Sinterklaas van dichtbij te
bekijken of een hand te geven. Sommige kinderen
proeven liever de sfeer op afstand, of vinden het
zien van de Sint op televisie al voldoende. Forceer
niets, hierdoor kan je kind nog banger worden.
Laat liever je kind het feest op zijn eigen manier
beleven.
- Bereid angstige of heel gevoelige kinderen goed
voor op wat er gaat gebeuren op school of op
pakjesavond. Als ze weten wat ze ongeveer kunnen
verwachten, zullen ze meer genieten van het feest.

- Bedenk praktische oplossingen: houdt
bijvoorbeeld het kijken van het
Sinterklaasjournaal voor bedtijd je kind wakker
met allerlei vragen en spanning? Kijk het op een
ander moment van de dag!
Heb je vragen over kinderen die gespannen of
angstig zijn? We denken graag met je mee!
Je kunt bellen of mailen met de de Gezins en
opvoedcoaches Hilversum om een afspraak te
maken.
T 035 –6926350 ( Algemeen nummer)
E gezinsopvoedcoachhsum@jggv.nl
W www.jggv.nl
Bezoekadres: Edisonstraat 47 1221 ET Hilversum
Bijdrage schoolreisjes

U heeft onlangs een factuur ontvangen via de
financiële afdeling van de stichting. Dit is de
factuur voor de schoolreisjes die we doen in een
schooljaar. De leerlingen van de BB groepen (Rood,
Aqua en Geel) krijgen deze nog, omdat we eerst de
plannen voor deze groepen willen maken.
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
Maandag 3 december: surprises inleveren op
school
Woensdag 5 december: sinterklaas op school. Ook
voor groep oranje.
Tussen 10 – 17 december: adviesgesprekken
schoolverlaters (uitnodiging volgt)
Donderdag 20 december: school tot 12 uur en
kerstviering (verplicht) van 18 tot 19 uur
Vrijdag 21 december: start kerstvakantie
Maandag 7 januari 2019: start na de vakantie

