Jaargang 6: nummer 4
13 december 2019
Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

versieringen gemaakt voor in onze grote
boom in de hal. Kom gerust eens een blik
werpen, hij ziet er prachtig uit.
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Van Petra
De kerstvakantie komt er al bijna aan. De
langste nacht ook en dan kunnen we in
januari weer uitkijken naar de lente.
Juf Aniek is vorige week begonnen, het is
alsof ze niet weggeweest is. Helaas is juf
Clementina wat langer ziek maar dat
proberen we zo goed mogelijk op te vangen,
meester Thijmen werkt extra (onder toezicht
van o.a. mij) dat is heel fijn.
We merken dat de griep in de groepen en bij
de leerkrachten flink toeslaat, ik hoop dat
iedereen aanstaande donderdag weer
opgeknapt is. Dan hebben we namelijk ons
kerstdiner. Als het goed is heeft iedereen een
brief gekregen met de vraag om iets lekkers
te maken. De kinderen zijn van 18.00 tot
19.00 in hun eigen klas en de ouders mogen
wachten in de aula met een hapje en drankje
en kerstmuziek.
Feest

In alle groepen is het thema Feest. Eerst
het sinterklaasfeest en binnenkort het
kerstfeest. Hiervoor worden nu

We kunnen niet wachten op het kerstfeest
met de familie. Een tekening van Mert uit
groep groen.
Schoolfruit
Het schoolfruit is in de afgelopen weken
goed gegeten. Soms zitten er nieuwe
vruchten tussen zoals een Pomelo. Dat vindt
niet iedereen lekker, maar ook appels,
bananen, komkommer, wortels zijn er
voldoende. We krijgen op dinsdag voor 3x
per week groenten en fruit dat de leerlingen
kunnen eten in de pauze van 10 uur. Uw kind
hoeft dus geen groente of fruit mee te
nemen voor het 10 uurtje!

Sint op de Hummeling

IT lab

De leerlingen stonden donderdagochtend 5
december op het plein te wachten en te
zingen totdat Sint aan zou komen. Gelukkig
duurde het niet heel lang voordat hij met 3
pieten het schoolplein opliep. Alle leerlingen
kregen een handje pepernoten terwijl juf
Petra Sint weer welkom heette. We zijn gauw
naar binnen gegaan en toen is hij bij alle
klassen even langs gegaan, voor de
onderbouw met cadeautjes terwijl de
Middenbouw en Bovenbouw hun surprises
uitpakten. Iedereen heeft genoten en de
goedheiligman heeft al aangegeven dat hij
volgend jaar weer naar de Hummelingschool
zal komen.

De onderbouwgroepen Groen en Wit en de
middenbouwgroepen Blauw en Paars zijn
afgelopen donderdag naar het IT lab
geweest. Met de bus. Daar hebben ze heel
goed hun best gedaan om een beebot te
‘programmeren’ zodat hij de juiste kant uit
zou rijden. Meneer Herman was heel trots op
onze leerlingen, ze hebben het geweldig
gedaan!

Kalender

Juf Maryam weer oma
Afgelopen donderdag is juf Maryam weer
oma geworden van een kleinkind!

Veilig verkeer rondom de school - herhaling
Zeker nu het vaker nat en koud is willen we u
vragen goed op te letten bij het brengen en
halen van de leerlingen. Let op: de wijkagent
zal strenger gaan controleren en handhaven.
Dus parkeer veilig, niet in de bocht. En sta
ook niet stil midden op de weg.

Donderdag 19 december: kerstviering.
Kinderen hebben tot 12 uur school en
worden dan om 18 uur verwacht voor het
kerstdiner. Om 19 uur start onze
kerstvakantie.
Vrijdag 20 december: start kerstvakantie
Maandag 6 januari 2020: start school.

