Jaargang 5: nummer 4
14 december 2018
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Nieuwe leerlingen
In de groepen Oranje, Groen, Blauw, Rood en Aqua
zullen er nieuwe leerlingen starten op 7 januari.
We zijn blij dat Charlie, Melat, Selina, Nathnael,
Mohamed en Mumat op de Hummeling komen
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Van Petra
Nog een paar dagen voordat we onze kerstviering
hebben. In de ochtend zullen we tijdens de
kerstviering op school, de ingezamelde spullen
overhandigen, zodat deze goed terecht komen.
Ook zullen we de klassen klaarzetten voor het
kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur.
In de afgelopen week is de school van Sintsfeer
omgetoverd naar een kerstmissfeer. Het ziet er
prachtig uit, mede dankzij de inzet van de
ouderraad en vrijwillige medewerkers. Dank jullie
wel!
Kerstviering en diner
Donderdag 19 december is de kerstviering op
school in de aula in de ochtend vanaf half elf. ’s
Avonds hebben alle leerlingen het kerstdiner. Vorig
jaar zag iedereen er prachtig uit, waren de klassen
sfeervol en waren er heerlijke hapjes. Ook dit jaar
hebben we voor de ouders weer de mogelijkheid
om in de aula te wachten. Gelijk na afloop begint
de kerstvakantie. Op 7 januari zien we iedereen
weer graag verschijnen.

De afgelopen weken zijn we in samenwerking met
het buurthuis van de Riebeeckgalerij een actie
gestart om spullen in te zamelen voor mensen in
de buurt die het wat minder hebben. Hiervoor kan
nog steeds speelgoed, kleding, boeken etc
aangeleverd worden. In de hal staan dozen waar u
de materialen in kunt doen. Op donderdag 20
december zullen we deze spullen overhandigen
aan de fractievoorzitter van Hart voor Hilversum
Jan Slingerland en Malika Boumadkar Boukriss
een medewerker van het buurthuis. Zij zorgen
ervoor dat de spullen op de juiste plek terecht
komen.
Sinterklaas
De sint heeft op woensdag 5 december de
Hummelingschool bezocht en het was een groot
succes. Samen met zijn Pieten is hij in alle klassen
langsgegaan. De surprises die gemaakt zijn, waren
prachtig dit jaar. De oudercommissie heeft wat
lekkers voor in de klassen verzorgd. En onze
buurschool, Auris heeft vanaf 11 uur een gezellig
sinterklaasfeest gevierd in onze Aula, hoefde Sint
ook niet ver te lopen.
Speelgoed
De kinderen van wit en groen mogen op 20
december eigen speelgoed meenemen. Graag
speelgoed waar ze samen mee kunnen spelen en
wat tegen een stootje kan.
Van Jeugd en Gezin

Agenda
24 januari 2019: Start cursus “Opvoeden, zo hou je
het leuk”

Tijdens de vier bijeenkomsten durende cursus
komen onder andere de volgende thema’s aan de
orde: ‘positief aandacht geven’, ‘positief sturen en
grenzen stellen’ en ‘consequenties bij ongewenst
gedrag’.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden via
onze website.
6 maart 2019: Start cursus “Positief opvoeden voor
gescheiden ouders”
Vind je het moeilijk om de draad weer op te
pakken na de scheiding? Om je kind te helpen bij
het omgaan met de gevolgen hiervan? Om beter te
communiceren met je ex-partner, zodat conflicten
zoveel mogelijk worden voorkomen? Je kunt deze
vragen zelf proberen op te lossen, maar ook samen
met andere ouders.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden via
onze website.
7 maart 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en
emoties” de los te volgen workshop “BOOS”
21 maart 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en
emoties” de los te volgen workshop “BANG”
4 april 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en
emoties” de los te volgen workshop “BEDROEFD”
Deze reeks workshops zijn bestemd voor ouders
met kinderen van 2 – 12 jaar. De reeks bestaat uit
drie los te volgen bijeenkomsten waarin elke keer
een andere basisemotie centraal staat.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden via
onze website.

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
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

