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Feest vieren

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Feest met famielie
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Kerst
Baby jesus

Van Petra
We zijn alweer begonnen met 2019. Ik hoop dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en heeft
genoten van de feestdagen. We zijn weer goed
gestart en we krijgen er nog steeds leerlingen bij,
gezellig. In deze nieuwsbrief kijk nog even terug
naar de kerstgedachte (kerstelfjes en
inzamelingsactie) maar ook vooruit naar het
nieuwe thema. U treft ook altijd een stukje van
Jeugd en Gezin Hilversum aan, omdat we denken
dat ze u bij opvoedvragen ook goed kunnen
ondersteunen. U blijft natuurlijk altijd van harte
welkom op school met uw vragen en waar mogelijk
helpen we. Ik hoop dat de winterse temperaturen
nog even doorzetten hoewel ik ook wel weer
uitkijk naar de lente!
Kerstelfjes
De leerlingen uit groep Blauw hadden de
kerstgedachte mooi verwoord in zogeheten
‘kerstelfjes’ (11 woorden in de volgende verdeling
regel 1 – 1 woord, regel 2 – woorden, regel 3 3
woorden en regel 4 weer 1 woord)

Met elkaar dansen
Gliters in de boom
Cool
Deniz
Luizen pluizen
Een kriebelig onderwerp maar we willen jullie
vragen om jullie kinderen goed te controleren op
hoofdluis. We hebben op school deze week
gecontroleerd en hier en daar kwamen toch wat
neten tevoorschijn. Als we allen ons inzetten
houden we de school luisvrij. Meer informatie kunt
u vinden op landelijk steunpunt hoofdluis
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp
?page=Controle_op_schoolKaminstructies&pid=102

Inzamelingsactie

De inzamelactie was een groot succes, maar liefst
30 dozen hebben we ingezameld voor de kinderen
in de buurt die het minder hebben.

spectaculaire wijze gedaan door de inzet van de
Klankenkaravaan. Zij hebben aan de leerlingen
workshops gegeven gedurende de ochtend en aan
het eind van de dag hebben we dit via een
tijdmachine aan elkaar laten zien.

Er heeft een mooi stuk in de Gooi en Eembode
gestaan over deze actie!
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/
119909/leren-delen-onderdeel-van-dekerstgedachte?redir
CITO
De halfjaarlijkse afname van de CITO toetsen is
weer begonnen. In de komende weken zullen we
op een aantal dagen tussen 9.00 tot 10.00
verschillende toetsen afnemen. Dit doen we om te
kijken op welk niveau de leerling zit en zo het juiste
aanbod te kunnen bepalen. U wordt hier als ouder
over geïnformeerd tijdens de OPP gesprekken eind
februari/begin maart.
Start nieuw Thema
In alle groepen wordt er op dit moment gewerkt
aan een bepaalde periode uit de geschiedenis. Zo
komen we dinosauriërs tegen, lopen er oermensen
rond, kun je ridders bewonderen en Egyptenaren.
Ook varen we mee met de VOC en leren we hoe
erg WO I en WO II waren. Dit door middel van
onderzoeken, werkboekjes, creatieve activiteiten,
filmpjes etc. De DOEN activiteiten staan ook
helemaal in dit teken. Weven in de MB, Farao’s in
Wit enz.

De Tijdmachine!
We zijn vorige week donderdag, 10 januari met
een nieuw thema gestart. Dit hebben we op

1.

Dino’s

Oertijd verteltafel

Op donderdag 14 februari hebben we een
prachtige tentoonstelling. Save the date!
Van Jeugd en Gezin

Na alle feestdagen is de maand januari zo’n maand
waarin het gewone leven weer begint. Soms is het
dan lastig om de kinderen weer in het ritme te
krijgen. Wat voorheen gewoon duidelijk was moet
nu allemaal weer uitgelegd worden.
Ritme en regelmaatvinden kinderen prettig. Het
geeft duidelijkheid en houvast. Kinderen die weten
waar ze aan toe zijn hebben meer energie over om
zich te ontwikkelen. Er komt namelijk enorm veel
op kinderen af, ze moeten nog van alles leren en
zich eigen maken. Daarnaast kunnen kinderen zich
er beter door gaan gedragen als duidelijk is wat ze
gaan doen en wat er van ze wordt verwacht. Ritme
zorgt ervoor dat de dagen voorspelbaar en
overzichtelijk worden. Dat heeft invloed op de
ontwikkeling en het gedrag
.
Daarom, is het na tijden van onrust (zoals de
maand december)juist belangrijk om weer zo snel
mogelijk in het ritme te komen.
Hoe krijg je meer of weerritme en duidelijkheid in
je gezin?

Ga op vaste momenten eten, slapen,
spelen, huiswerk maken en sporten. Je
zou dit kunnen ondersteunen met een
weekkalender waarop je de activiteiten
aangeeft
2. Daarnaast kan je je kind ook duidelijkheid
bieden door de manier waarop je
communiceert. Stel één vraag tegelijk aan
je kind en wees concreet. Bijvoorbeeld:
zeg niet ‘ga je spullen pakken’ maar zeg
‘doe jij je broodtrommel en drinkbeker in
de tas.’Of zeg niet “Doe normaal ” maar
zeg bijvoorbeeld “ik wil dat je even rustig
een boekje gaat lezen”.
3. Probeer om als ouders op één lijn te zitten
Hanteer dezelfde afspraken en regels.
Natuurlijk heeft iedere ouder zijn eigen
opvoedstijl. Maar laat de kern hetzelfde
zijn. Bij die ‘o zo geduldige ouder’ moet de
afspraak over het naar bed gaan, wel
hetzelfde blijven als bij de ‘iets minder
geduldige ouder’.
Rust creëer je dus door ritme en duidelijkheid te
bieden.
Wil je meer weten of heb je een vraag. We denken
graag met je mee!

T 035 –6926350
E info@jggv.nl
W www.jggv.n
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.

Kalender
Tussen nu en 5 februari CITO toetsen
Woensdag 30 januari: Studiedag, kinderen vrij
Donderdag 14 februari: Tentoonstelling als
afsluiting van het thema

