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Welkom Hugo en Lize Cato 
 

Dinsdag 24 oktober is juf Liesbeth moeder geworden van een prachtige zoon Hugo en op dinsdag 31 oktober werd 

juf Lisette moeder van haar derde dochter. Zij heet Lize Cato. 

Kinderen en moeders maken het goed, evenals de vaders en de twee grote zussen. 

We feliciteren ze allemaal van harte met dit grote geluk en wensen hen een goede tijd toe samen. 

 

   

Hugo Otten Lize Cato van den Berg 

Molckenbourstraat 54 Beppie Nooystraat 49 

7773 CL Hardenberg                                                  7558 TD Hengelo  

 

Wereldnieuws 
 
Inmiddels loopt het eerste semester alweer op z'n einde. De afgelopen weken stonden in het teken van verschillende                  
natuuronderwerpen. Zo hebben de kinderen geleerd hoe een plant zich ontwikkelt en hoe je zelf een plantje kunt                  
laten groeien. De bovenbouwleerlingen hebben kennisgemaakt met de werking van ons spijsverteringsstelsel en het              
belang hiervan. Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden van de behandelde onderwerpen.  
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In de laatste lessen zullen de leerlingen werken aan hun 'eindopdracht'. Zo kunnen de kinderen kiezen voor een                  
interactieve presentatie, een vlog of een vertelplaat. Ieder kind kiest een verwerking die past bij zijn/haar manier van                  
leren. 
Het volgende semester zal gaan over 'ruimte', hierin komen onder andere grondsoorten en landschappen aan de                
orde. Ook in het tweede semester zullen de kinderen actief en onderzoekend aan de slag gaan met de doelen die ze                     
moeten behalen. 
 
Met groene groet, 
 
juf Laura en meester Rutger 

 
Aanvankelijk lezen in niveau 3 
 
Deze week zijn we in niveau 3 bezig om kern 2 af te ronden. De letters t, een, n, b en oo. worden als nieuwe letters                          
getoetst. Als iemand bij de juf zit is de rest van de groep bezig met zelfstandig werken. Groep 3 kan dat al heel goed. 
Ze werken al heel hard met Zoem de bij, een kleur- en schrijfplaat of het schrijven van woorden op de iPad of op                       
papier. Deze woorden hebben we in kern 2 geleerd: 
 

 
 

Bezoek Het Noordik en AOC-oost 
 
Op donderdag 9 november zullen de leerlingen van groep 8 een bezoek brengen aan Het Noordik 
aan de Cath. van Renneslaan te Almelo. (afdeling VMBO) De leerlingen zullen daar een rondleiding door de school                  
krijgen  
en een aantal korte kennismakingslessen volgen. Op deze manier maken ze op een laagdrempelige manier kennis                
met het voortgezet onderwijs. 
We vertrekken al om 08.25 uur met de bus vanaf school. De leerlingen van groep 8 worden die dag dus al om 08.15                       
uur op school verwacht.  
Ze moeten zich die ochtend melden bij juf Christien in stamgroep 'De Pauwen'.  
 
Op donderdag 23 november staat voor deze groep een bezoek aan het AOC-oost gepland. De leerlingen van groep 8                   
moeten die dag op de fiets naar school. 
 

Bioscoopavond 
 

Over twee weken, op vrijdag 17 november is de bioscoop-avond op de Huve!  

 

De kinderen kunnen kiezen uit Peter en de Draak, Zootopia, Moana of Ramon & Het paard van Sinterklaas. Let op: 
Sommige films zijn, volgens de kijkwijzer, geschikt voor alle leeftijden of geschikt voor 6 jaar en ouder.   

De films starten om 18.15 uur. Wil je van te voren nog popcorn, drinken of iets anders kopen, zorg dan dat je er om 
18.00 uur bent! 

 

Waar en wanneer kun je kaartjes kopen?  

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie. Extra consumpties kun je kopen voor  €0,50 per 
stuk.   
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Voor de kinderen tot en met groep 4 geldt dat ze onder begeleiding naar de film moeten. Een begeleider moet dus 
ook een kaartje kopen. Voor ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje € 1,- (inclusief 1 consumptie). Vanaf groep 
5 mogen de kinderen alleen naar de film. Dit gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid.  

 

De kaartverkoop is op 7, 8 en 9 november  15 minuten voor- en 15 minuten na schooltijd! 

 

Ouders van kinderen in hogere groepen zijn van harte welkom om ook mee te gaan naar een film maar zijn dit niet 
verplicht.  

Het bedrag, dat we met deze filmavond ophalen, zullen we besteden aan het organiseren van nog meer leuke 
activiteiten voor de kind(eren).  

 

Ouders die willen helpen op deze avond kunnen zich aanmelden via ovdehuve@hotmail.com  

 

Vriendelijke groet,   

De Oudervereniging van de Huve.   

 
Nog een feestje 
 
Woensdag 15 november is het meester- en juffendag op De Huve. Meer info volgt via de leerkrachten. 
 

Het nationaal schoolontbijt 
 
Woensdag 8 november hebben we op De Huve het jaarlijks nationaal schoolontbijt. 
Dit ontbijt wordt ons aangeboden door het Nationaal Schoolontbijt en bevat o.a. brood, beleg, melk, yoghurt,                
komkommers, madarijnen en ook speltwafels, glutenvrije crackers enz. 
Voor deze ochtend is het dus handig dat uw kind niet thuis ontbijt. Bij dit ontbijt worden dus ook glutenvrije                    
produkten geleverd, maar als u voor uw kind daarbij nog speciale aandachtspunten of dieetwensen hebt, wilt u dit                  
dan doorgeven aan de stamgroepleerkracht van uw kind. 
 

Schoolfruit 
 
Onze school doet ook dit schooljaar weer mee met EU-schoolfruit! Wij ontvangen vanaf week 46 gratis fruit voor de                   

kinderen. Dit zal worden uitgedeeld op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeven uw kinderen dus                  

20 weken lang geen fruit voor de ochtendpauze mee te nemen. 

Wat is EU-Schoolfruit? 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis               

schoolfruit voor alle leerlingen. 

Voordelen EU-Schoolfruit 

● Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te                   

halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. 

● Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder                

snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

● Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit               

en groente te proeven. Ook thuis. 
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Volgende week volgt er  meer informatie. 

 
Schoenendoosactie 
 
Evenals voorgaande jaren willen we dit jaar meedoen aan de schoenendoosactie van de Stichting Oost Europa. 
Deze stichting zorgt er jaarlijks voor dat kinderen die in minder goede omstandigheden leven in Hongarije en                 
Roemenië met kerst een cadeau krijgen. 
Om hen hiermee te helpen vragen we aan u om een schoenendoos te versieren en bijvoorbeeld te vullen met: 
Schriften, potloden, pennen, gum, spelletjes enz. (Denk hierbij aan wat uw kind            
leuk zou vinden om te krijgen). 
 
Mooie schone kinderkleding, laarzen, schoenen en babykleding is ook erg          
welkom. Deze mogen apart in plastic zakken meegegeven worden. 
 
Deze dozen mogen volgende week meegenomen worden naar school en op het            
podium worden gezet.  
De dozen worden op 10 november opgehaald door mensen van de Stichting            
Oost Europa. 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wij hebben alle herfstvakantie verhalen gehoord van de kinderen, en daaruit maken wij op dat u samen heeft 

genoten van de vrije schoolweek. 

 

De komende 2 weken gaan we verder werken rondom het thema herfst, en sluiten deze af op vrijdag 10 november 

a.s om 14.15 uur, alwaar u welkom bent om te komen kijken en luisteren naar uw zoon of dochter. Ook is de 

maandviering van de Koolmeesjes op deze middag gepland. Volgende week leest u hier meer over, maar noteer het 

alvast in de agenda! 

Want er bestaat geen mooier publiek dan eigen familie! 

 

Aan het begin van het schooljaar hadden we afgesproken dat de kinderen van groep 2 alleen naar binnen gaan. Ze 

nemen buiten afscheid van hun ouders. De leerkracht is rond 8.20 uur buiten 

en zal de kinderen meenemen naar binnen als de bel gaat. 

We merken dat er toch nog ouders meegaan naar binnen. Dit is voor sommige 

kinderen erg lastig. Er zijn hier al flink wat tranen om gelaten. Om dit te 

voorkomen willen we u vragen om niet meer met de kinderen van groep 2 

naar binnen te gaan. Ze zijn al heel zelfstandig en kunnen de handelingen al 

heel goed zelf. Op woensdag blijft het gewoon voorleesdag en mogen de 

ouders wel mee naar binnen om gezellig in de kring voor te lezen.  

 

De roodborstjes leren deze week de letter H, en maken woorden en zinnen 

langer, dat is nog best wel lastig, maar de kinderen doen heel erg hun best. 

Ook thuis kunt hier verder mee gaan. 

De koolmeesjes leren hun eigen naam herkennen en schrijven deze week, het 

gaat al erg goed! 

 
 
Woensdag 8 november is juf Bregje werkzaam bij de Roodborstjes, en juf Mariëlle is op donderdag 9 november daar 

werkzaam. Sommige leerlingen vinden het prettig om  van tevoren te weten met wie ze de dag gaan doorbrengen!b  
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Woensdag 8 november ontbijten we gezamenlijk op school. De Huve doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt 

2017! De kinderen uit beide groepen mogen gekleed komen in een joggingbroek, lekker makkelijk, want dan kunnen 

ze iets langer in bed blijven, want ze ontbijten niet thuis! Niets hoeft, het mag. 

Ook hoeven ze geen fruit mee te nemen, ook dat is op school voor die dag inbegrepen. 

Dankzij de ontbijt hulpouders wordt het een heerlijke, gezonde start van de dag! 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Leg uit!  

Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8  

Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis legt hij de 

dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de farao kan uitleggen. 

Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken? 

  

Verhalen: 

 De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20  

De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23  

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8  

 

Verjaardagen 
 

31 oktober Jayden Poelakker 4 jaar De Koolmeesjes 

2 november Dido Perik 11 jaar De Pauwen 

3 november Joshua Gomies 10 jaar De Pauwen 

4 november Mirthe Eshuis 11 jaar De Flamingo’s 

Feline Schmal 8 jaar De Fazanten 

Lisa Smith 9 jaar De Zwaluwen 
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