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In alle groepen zijn de pestpreventielessen aan
bod gekomen. De kinderen zijn zich bewust van
de (grote) rol van de omstander. Deze is visueel
gemaakt m.b.v. een kaars waar een glas op
gezet wordt. Zo wordt het vuur (het
ongewenste gedrag) gedoofd. Hoe kun je
helpen om het vuur te doven? En waardoor
wordt de vlam juist hoger?
Daarnaast hebben de kinderen geoefend met
de stop-loop-praat routine. Zo leren de
kinderen hoe ze het beste kunnen reageren bij
ongewenst gedrag van anderen.
Op dit moment zijn de leerkrachten bezig om
lessen te ontwikkelen bij de
gedragsverwachtingen waarbij de waarden
(positiviteit, ontplooiing, respect,
samenwerken, verantwoordelijkheid,
eigenaarschap, openheid) concreet tot uiting
komen in de dagelijkse gang van zaken op
school. Hier hoort u na de feestdagen meer
over!

Mooie nieuwe kussens op de theatertrap.

EERSTE HULP AAN KINDEREN
Hoera!!
Uw peuter is bij ons in goede handen.
De pedagogisch medewerksters van peuteropvang
Hummelhoeve zijn alle vier geslaagd voor het
certificaat:
Eerste Hulp aan kinderen.
Ook zijn zij in het bezit van een geldig certificaat
Bedrijfshulpverlener.

BIBLIOTHEEK VAN NU
Eend heeft niemand om mee te spelen. Ze loopt
mopperend langs allerlei dieren, maar wordt alleen
maar nóg mopperiger..Naast Moppereend is ook
Geppie Gans niet tevreden. Helpen jullie mee
zodat ze allebei weer vrolijk worden? Stilzitten is
ook dit jaar geen optie in de Voorleesvoorstelling
van Wapperkids! Wij laten de kinderen op een
actieve wijze het boek ‘Moppereend’ beleven. Pas
op, want er komt een hele grote MOPPERbui
boven ons hoofd te hangen! Daarna gaat ook
Geppie Gans op zoek naar
zonneschijn. Wapperkids brengt ook dit jaar bij
het prentenboek van het jaar een eigen liedje dat
geïnspireerd is op een bekend kinderliedje.
Praktisch:
-De voorstelling duurt 45 minuten.
-Wapperkids is voor en na de voorstelling 15
minuten aanwezig om uitleg te geven aan ouders
en vragen te beantwoorden.
-Het is geen enkel probleem dat er oudere of
jongere broertjes/zusjes meekomen naar de
voorstelling. Wij zullen de voorstelling hier echter
niet op aanpassen met andere boeken.
-Ouders hoeven zich niet vooraf aan te melden.
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FLEXKIDS PSZ HUMMELHOEVE
Sinds een paar weken wordt er op de
peuteropvang door de pedagogisch
medewerksters ook gewerkt met een
ouderportaal: Flexkids. Op de peuteropvang
worden de gegevens vooral verwerkt via de tablet.
Mocht u de pedagogisch medewerkers met de
tablet zien zitten dan zijn zij geen spelletje aan het
spelen, maar bezig met serieuze zaken.
De tablet wordt gebruikt voor o.a.:
-Het aan- en afmelden van peuters die op dat
dagdeel naar de peuteropvang komen.
-Het controleren of er kinderen ziek- of afwezig
gemeld zijn.
- Het noteren van observaties tijdens het spel.
- Gegevens en observaties in het digitale
volgsysteem “Kijk” noteren.

KERSTKAARTEN
Het is mooi dat kinderen elkaar een kerstkaart
willen geven om de beste wensen te wensen.
We willen u echter vragen dit voor of na schooltijd
te laten doen of de kinderen de kaartjes te laten
bezorgen in de brievenbus.
Het vraagt teveel onderwijstijd om de kaarten in
de klas uit te delen. Daarnaast is het voor kinderen
niet prettig wanneer zij geen kaartjes krijgen en
anderen wel. We hopen op uw begrip.

