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VOORSTELLEN HET KANSENRIJK
Het bestand waar verschillende collega’s iets over
henzelf vertellen, is bijgewerkt en staat online in de
boekenkast! Onze collega’s van o.a. Kober
kinderopvang stellen zich ook graag aan u voor.

KERSTVERSIERING
De oudervereniging is op zoek naar extra
Kerstversiering. Lampjes, ballen, slingers en ook andere
kerstdecoratie is zeer welkom.
Heeft u versiering liggen waar u niets meer mee doet,
dan zijn we daar super blij mee. U mag de spullen
meegeven aan uw zoon of dochter. Zowel voor als na de
kerstvakantie. Dan zorgen wij dat het bij de
oudervereniging komt en kunnen ze zo de school nog
mooier in de kerstsfeer brengen nu en in de toekomst.
Hartelijk dank!
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Gevonden voorwerpen
Filmen kerstviering

GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn weer volop gevonden voorwerpen die u
hieronder kunt zien. Wanneer er iets van uw zoon
of dochter bij is, geef dit dan even door aan de
leerkracht of neem contact op met juf Helma.
Spullen die voor de kerstvakantie niet zijn
opgehaald, zullen wij doneren aan het goede
doel.

NIEUWE COLLEGA
Zoals u weet, heeft juf Rian afscheid genomen van onze
peuteropvang om ergens anders een andere uitdaging
aan te gaan. We zijn ontzettend trots op het team van
Hummelhoeve hoe zij de afgelopen tijd voor elkaar
hebben ingevallen, zodat we niet genoodzaakt zijn
geweest de opvang te moeten sluiten. Hier zijn we hen
ontzettend dankbaar voor!
Vanaf januari zal juf Rian vervangen worden door een
collega van een andere locatie.
Juf Anja Goorden komt ons team versterken! Juf Anja
Goorden heeft jarenlange ervaring in de peuteropvang
en zal haar expertise, passie en enthousiasme komen
delen.

ONDERWIJS OP AFSTAND
Inmiddels hebben we al heel wat ervaring opgedaan
met het onderwijs op afstand. We zijn ontzettend blij
dat we tot nu toe nog geen klassen naar huis hebben
hoeven sturen, maar we merken in de praktijk dat het
vinden van vervanging steeds lastiger wordt. Volgende
week zal het noodplan met u gedeeld worden via het
ouderportaal. In dit noodplan hebben we beschreven
hoe we omgaan met de vervangingsproblematiek en
hoe we het in de praktijk vormgeven wanneer er geen
vervanging beschikbaar is en we genoodzaakt zijn
klassen naar huis te sturen.

FILMEN KERSTVIERING
In het kader van de wet op de privacy, zijn wij
verplicht ouders toestemming te vragen voor het
delen van filmmateriaal. Met de kerstviering in
zicht, hebben we alle ouders gevraagd of zij wel
of geen toestemming geven voor het delen van
filmmateriaal van de kerstviering. Omdat een
groot deel van de ouders ervoor heeft gekozen,
geen toestemming te verlenen om filmmateriaal
te delen, zullen wij van de kerstviering geen
filmmateriaal delen. Zoals u begrijpt is het in een
kerstviering niet haalbaar om kinderen niet in
beeld te brengen of tussentijds uit de viering te
halen. Daarbij gaat het ons om het samenzijn en
samen Kerstmis vieren, waarbij beleving centraal
staat en we geen kinderen willen missen of
tussentijds buiten de groep willen plaatsen.
Wel zullen we enkele foto’s delen, omdat het
hierbij makkelijker is kinderen niet in beeld te
brengen die niet op de foto mogen.
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