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Onderwijs Anders
Op 12 oktober hadden de kinderen een extra vrije dag. Het team van ’t Bossche Hart en de
pedagogisch medewerkers van Hummelbosch hadden samen met de teams van onze
collegascholen de Borgesiusdag. Na een inspirerende opening door Ludo Heylen, directeur van
het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven, waren er in totaal 10 workshops
waarvan iedereen er twee bijgewoond heeft. De afsluiting bestond uit een teamgesprek waarin
ervaringen en inspiratie zijn uitgewisseld. Wat ons betreft een zeer geslaagde dag!

Logopedie op school
Sinds januari van dit jaar wordt er op onze school logopedie aangeboden. Helaas voor ons heeft
Daphne, onze logopediste, een nieuwe uitdaging gevonden bij een andere werkgever. Vanuit
Taalreis zal in januari 2019 een andere logopediste de behandelingen overnemen. Wij danken
Daphne voor de fijne samenwerking en wensen haar heel veel succes met haar nieuwe baan!

Week van de Mediawijsheid
Op vrijdag 16 november start de week van de mediawijsheid. In de groepen 6 t/m 8 doen de
kinderen mee aan Mediamasters. Dit is een serious game over mediawijsheid. Spelenderwijs
maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. Leerlingen gaan aan
de slag met onderwerpen als sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren,
games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

Kerstviering
Om alvast in de agenda te noteren: Onze kerstviering is op donderdagavond 20 december. ’s
Middags zijn de kinderen vrij op deze dag zodat de leerkrachten en hulpouders alles kunnen
voorbereiden voor de avondviering. Dit jaar houden we de viering in de kerk vanaf 16.30 uur.
Alle ouders zijn hier ook bij uitgenodigd. Aansluitend gaan we naar school waar een heerlijke
maaltijd klaarstaat voor de kinderen. Alle ouders willen we graag uitnodigen om buiten op het
schoolplein in gezellige kerstsfeer een drankje te nuttigen, terwijl de kinderen eten. Het diner
start om 17.30 uur. Uiteraard doen Hummelbosch en ’t Toverbosch ook mee!
Op vrijdag 21 december worden de kinderen alleen in de ochtend op school verwacht. Om
12.00 start de kerstvakantie.

