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GASTLES HUMERTO TAN

LICHT IN HOEVEN

Op vrijdag 10 december heeft groep 8C een digitale
gastles van Humberto Tan gevolgd in het kader van
Paarse vrijdag. Op deze dag staat 'jezelf zijn, zoals je
bent' en 'een ander accepteren, zoals hij is' centraal.
Tijdens de les ging Humberto Tan op dit thema in
met onderwerpen als racisme en homoseksualiteit.
Na de les is hier in de klas nog even over
doorgesproken op een fijne manier.

Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 8a hun
bijdrage geleverd aan onderstaande oproep.
Na anderhalf uur flink doorstappen hebben ze alle bomen
bezocht en hun zelfgemaakte boomversieringen erin
gehangen. Moe maar voldaan hebben ze zo de laatste
dag voor de kerstvakantie afgesloten.
Samen staan we sterk en samen kunnen we zorgen voor
een fijn kerstgevoel.
De decembermaand is de maand waarin we normaal
gesproken veel aandacht hebben voor anderen, maar
vanwege de Coronamaatregelen is dat dit jaar opnieuw
lastig. Daarom wil de Samenstichting Hoeven iedereen
oproepen om juist in deze maand wat vrolijkheid en
warmte in de buurt te brengen.
n. Kerst is de tijd van lichtjes en versieringen, dus we
nodigen iedereen uit om deze bomen om te toveren tot
een lichtpuntje in de donkere dagen.

LUIZENCONTROLE
Vanwege de huidige maatregelen zal de
luizencontrole op woensdag 12 januari helaas niet
doorgaan. Wij willen u daarom vragen om de haren
van uw kind(eren) thuis goed te controleren.

KERSTVIERING
Vrijdagochtend hebben we genoten van een gezellig
Kerstontbijt. De broodtrommeltjes van thuis waren
feestelijk gevuld en samen met de koeken van
bakkerij van den Biggelaar en de cakejes van school
is er heerlijk van gesmuld. De Ov voorzag de
drankjes en een lampje in het versierde potje. De
klassen waren sfeervol verlicht en iedereen zag er
mooi uit in glitter kleding, met een stropdasje, een
Kerstmuts of Kersttrui. In alle klassen is gekeken en
geluisterd naar de video van Tessa onze
Voorleeskampioen die een mooi Kerstverhaal had
opgenomen. Het was fijn om zo toch nog samen
Kerst te vieren.

KERSTWENS
Team Uniek en team Hummelhoeve wensen u prettige
feestdagen en een mooi, gezond 2022 toe!
We hopen iedereen na de vakantie weer te ontvangen in
het Kansenrijk.

