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BELANGRIJK: Schoolgids

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.
Agenda:
Van Petra
Schooltijden
Schoolgids
MR zoekt ouders
E-Waste Race
DOEN-momenten
ICT Lab
Voorstellen nieuwe
leerkrachten
Parro
Kalender

Directie

In de schoolgids die u heeft gekregen staan helaas
de vakanties van 2017/2018. We hebben de
digitale versie op de website aangepast. U heeft als
het goed is een apart blad ontvangen met de
vakanties en studiedagen van dit schooljaar. Ik wil
nog even wijzen op de ‘margedagen’ die de
leerlingen vrij hebben. Dat is op vrijdag 21
december 2018 en vrijdag 12 juli 2019. Verder
loopt de meivakantie al vanaf donderdag 18 april.

MR
Team

september

Van Petra
We zijn weer begonnen met een nieuw schooljaar.
Er zijn wat veranderingen in ons team gekomen,
we heten juf Wilma in groep Wit, juf Barbara in
groep Paars en juf Leonie in groep Geel en Aqua
van harte welkom.
Daarnaast hebben we een aantal stagiaires: juf
Sabine loopt stage in groep Rood, juf Sylvana in
groep Groen, meester Thijmen in groep Geel en juf
Henrieke bij de logopediste.
We vinden het belangrijk om nieuwe mensen op te
leiden en zijn blij dat ze bij ons zijn.
Schooltijden
De nieuwe schooltijden zijn ingegaan. De school
start nu om 8.30 uur. De kinderen kunnen vanaf
8.15 uur op school komen. We merken dat het in
deze eerste weken nog een beetje wennen is, maar
we hopen en verwachten dat iedereen nu weet dat
we om half negen starten. De school is op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30
uur. En op woensdag tot 12.30, behalve voor de
kleuters, die zijn vrij op woensdag.

HERHALING: MR zoekt ouders
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit
personeelsleden en ouders. We zoeken ouders die
het leuk vinden om mee te denken en doen in de
MR. Het is belangrijk omdat ouders ook onderdeel
zijn van de school en betrokken zijn bij belangrijke
beslissingen die worden genomen. Lijkt het je leuk,
meld je dan aan via: MR@hummelingschool.nl of
bij de directie (die geeft het dan door aan de MR).
De MR komt zo’n 6x per jaar bij elkaar.
E-waste Race

Afgelopen maandag was de kick-off van het
project E-waste race . De Hummeling school
mocht als eerste van de tien scholen die
meedoen in Hilversum, dit project openen. De
wethouder van de gemeente Hilversum dhr.
Jan Kastje, die milieu en afval in zijn
portefeuille heeft, gaf om 09.05u het
startsein.
De leerlingen van de bovenbouw mogen de
komende 4 weken elektronisch afval (kapotte
apparaten) op school inzamelen in de grote
boxen die bij de aula staan. Aan deze
wedstrijd is er een leuke prijs verbonden. De
school met de meeste kilo's wint een reisje
naar Nemo in Amsterdam.
In de Gooi en Eembode staat een leuk artikel over
deze les.
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-

en-milieu/107742/schooljeugd-op-jacht-naarafgedankte-elektrische-apparaten
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 (natuur,
geschiedenis, aardrijkskunde) en creatieve
momenten. Denk hierbij aan koken, in de moestuin
aan de slag, houtbewerking enz. We gaan binnen
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.
ICT Lab
Ook dit jaar gaan de groepen naar het ICT
laboratorium van de Stichting Alberdingk Thijm.
Hier maken ze kennis met robotjes, programma,
stopmotion filmpjes maken enz. De groepen gaan
op een aantal vrijdagochtenden. De lessen worden
gegeven door de ICT-ers van de stichting, de
leerkrachten zijn er ook bij.
Voorstellen nieuwe leerkrachten
Groep Aqua en Geel
Graag wil ik van deze nieuwsbrief gebruik maken
om mij even voor te stellen.
Mijn naam is Leonie Gerla, ik ben 29 jaar oud en
woon met mijn vriend en beestenboel in Eemnes.
Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs ben ik
ook werkzaam op een zorgboerderij.
Met veel plezier ga ik de nieuwe uitdaging van het
SBO aan.
Tot ziens in de school!
Groep Wit
Mijn naam is Wilma Peetoom en ben de nieuwe juf
in groep wit.
Samen met mijn man, siamees Mai en hondje
Tommy woon ik in Hilversum.
Het is altijd al mijn wens geweest om op een SBO
school te werken en
ik vind het erg leuk om nu hier op de
Hummelingschool te zijn.

Groep Paars
Mijn naam is Barbara van Doorenmaalen. Ik heb 18
jaar met veel plezier op de Curtevenneschool in
Kortenhoef gewerkt. Deze baan op de
Hummelingschool was een goede afwisseling
vooral omdat ik graag werk in gezellig, enthousiast
en samenhorig team. Ik woon al enige jaren in ‘sGraveland. Mijn grootste hobby in mijn vrije uren
is mijn merrie Barouschka en wij brengen dan ook
samen enige uren, vooral in het weekend, in de
bossen door.
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.

Kalender
Donderdag 13 t/m woensdag 19 september
kennismakingsgesprekken voor groep blauw –
paars
Groep groen en wit maken afspraken voor
huisbezoeken.
Dinsdag 18 september: informatieavond voor de
Bovenbouwgroepen en de JRK.
Woensdag 26 september: start Kinderpostzegels
(BB)
Vrijdag 28 september: OB en MB naar ICT lab.

