JAARGANG 3, NUMMER 6
-

Ontwerp schoolplein
Kledinginzameling
opbrengst
Themaboxen Blink

08.11.2019
-

Ideeënbus
Oudercommissie
peuteropvang
Activiteiten

IDEEËNBUS

ONTWERP SCHOOLPLEIN
Graag delen we met u de eerste plannen voor het
schoolplein. Samen met Groenvoorziening Broos
zijn we aan het bekijken hoe we het schoolplein om
kunnen toveren tot een mooie speelplaats voor alle
kinderen.

KLEDINGINZAMELING OPBRENGST
De afgelopen weken heeft u massaal gehoor
gegeven aan onze oproep om nog bruikbare
kleding, knuffels, textiel, schoenen enz. in te
zamelen. Er is maar liefs 2081 kilo binnen gebracht.
Dit heeft een bedrag van €624,30
opgeleverd wat we ten behoeve van de school gaan
besteden. Heel hartelijk dank voor alle ‘bag2school’
zakken die u hebt afgegeven.

Sinds dit schooljaar hangt er naast het kantoor van
juf Janey een ideeënbus.
In de bus hebben we al meerdere ideeën
ontvangen. O.a. het idee voor een maandafsluiting.
Iedere maand is er een maandafsluiting die door
verschillende groepen voorbereid wordt, waarbij u
als ouder van harte welkom bent!
Ook het idee van de fietsenstalling is volop in gang!
Na volgende week wordt de proefperiode
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

OUDERCOMMISSIE PEUTEROPVANG
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij zijn
Anne, Mathieu, Linda, Koen en Mirjam. Wij zitten
in de oudercommissie, omdat we het belangrijk
vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van
De Hummelhoeve. Wij behartigen de belangen van
jullie als ouders en denken mee over verschillende
zaken. Heb jij opmerkingen of suggesties? Je mag
ons altijd aanspreken of mailen
via: oudercommissiehummelhoeve@hotmail.com

THEMABOXEN BLINK
Dit schooljaar zijn wij overgestapt op een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie. De methode ‘Blink’
werkt steeds vanuit een thema waarbij
verschillende materialen nodig zijn. Deze materialen
willen wij voor alle thema’s van de groepen 3 t/m 8
verzamelen in zogeheten themaboxen.
We hebben uw hulp hier hard bij nodig!
Mocht u ons willen helpen om de themaboxen te
vullen, wilt u dit dan laten weten aan juf Nienke?

ACTIVITEITEN
Ieder jaar proberen we samen met de
oudervereniging aansprekende activiteiten te
organiseren voor alle kinderen in het KansenRijk.
Waar passend brengen we zoveel mogelijk variatie
aan in het programma. Het ene jaar zal er daarom
een activiteit in bijvoorbeeld de ochtend
plaatsvinden maar wanneer een activiteit beter
geschikt is voor de avond, maken we (zoals dit
schooljaar met Kerst; verdere informatie volgt
later) een avondprogramma. Op deze manier
hopen we aan vele wensen tegemoet te komen.
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Burgermeester en wethouders gaan
graag in gesprek met u!

08.11.2019

