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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, e-mail info@dehuve.nl, donderdag 13 juli 2017 

 

De laatste schooldag 

 
Donderdag 20 juli is de laatste schooldag voor de kinderen. Deze ochtend gaan we feestelijk het schooljaar afsluiten. 
De Oudervereniging zorgt daarbij nog voor een lekkere verrassing. 
De schooldag eindigt om 12.30 uur. 
 
Op deze ochtend willen we ook graag u als ouders bedanken voor de hulp, de betrokkenheid en de fijne 
samenwerking. 
Vanaf 08.30 uur willen we graag met u op het plein nog een kop koffie/thee met wat lekkers gebruiken en elkaar 
daar een fijne vakantie toewensen. 
We hopen daar veel van u te ontmoeten. Van harte welkom. 

De namen van de stamgroepen 

 
Deze week hebben de kinderen kennis gemaakt met de kinderen en leerkrachten van hun stamgroep. 
Tijdens de kennismaking kregen ze de naam van hun stamgroep te horen. 
 
Het thema van de namen is vogels. 
En de volgende onderverdeling is gemaakt: 
 
Groep 1  Elise en Bregje   De Koolmeesjes 
Groep 2  Mariëlle en Lisette   De Roodborstjes 
Groep 3/4/5A Marjon en Nathalie  De Fazanten 
Groep 3/4/5B Annie en Marleen  De Kaketoes 
Groep 5/6/7 Berry en Marleen  De Zwaluwen 
Groep 6/7/8 A Rutger en Laura   De Flamingo’s 
Groep 6/7/8B Christien en Liesbeth  De Pauwen 
 

Nieuws van de Oudervereniging met een oproep voor hulp op vrijdag 8 september 

Beste ouders/verzorgers, 

De Startdag op 8 september begint steeds meer vorm te krijgen. We zoeken nog ouders die deze middag willen 

komen helpen met bijvoorbeeld  schminken, haren doen,  tatoeages zetten, nagels lakken, ballonfiguur maken 

etc.  Gebruik je talent � en laat het ons weten: ovdehuve@hotmail.com 
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Met vriendelijke groet, 

De oudervereniging van de Huve 

(Gerlinde, Janine, Lotte, Renate, Firman, Evalien, Sendy, Belinda, Fokelina, Marleen H, Marleen S) 

Sponsorloop 

 
Vrijdagmiddag mochten we al bekendmaken dat de leerlingen van De Huve maar liefst €2500,00 hebben opgehaald 
voor UP4S.  
 
Maandag hebben we bekend kunnen maken welke kinderen er in de prijzen zijn gevallen.  
Ziva van Dijk uit groep 4 had het hoogste sponsorbedrag van alle leerlingen binnengehaald.  
Mees Reuvers uit groep 2 heeft maar liefst 17 rondjes gerend en dat was het hoogste aantal van de leerlingen van 
groep 1 t/m 4.  
In de bovenbouw waren er 3 leerlingen die 14 rondjes hadden gerend om de school. Dat zijn Tijn Otten uit groep 6 
en Esmée Beekhuis en Djordy Evers uit groep 8.  
Alle leerlingen hebben een bon van Intertoys gekregen. 
We willen iedereen nogmaals bedanken voor de inzet en de muzikale en sportieve dag.  
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Wat hebben we een geweldige dag gehad Vrijdag 7 juli. De workshops van de kinderen van UP4S waren erg leuk en 

iedereen heeft ervan genoten.  

Mees Reuvers uit groep 2 heeft de meeste rondjes gelopen van de onderbouw tijdens de sponsorloop, maar liefst 

17!! Maandagmiddag was de uitslag en de prijsuitreiking op het grote plein.  

 

Op maandag 10 juli was de doorschuifmiddag. We gingen een middag kijken in de nieuwe groep van volgend jaar. 

Voor sommige kinderen was het erg spannend, een nieuwe juf, een nieuwe (stam)groep en een nieuw lokaal. En 

voor sommige kinderen viel het allemaal mee en was er toch best al veel bekend. In beide kleutergroepen hebben 

we een verjaardagskalender voor in de klas gemaakt voor volgend schooljaar en hebben we kennismakingsspelletjes 

gedaan in de kring. Juf Liesbeth (Lio-stagiaire) was er ook. Zij zal volgend jaar op maandag en dinsdag haar Lio-stage 

lopen in de groep 2 kring. Verder hebben we de namen van de stamgroepen bekend gemaakt. Groep 1 zal volgend 

jaar De Koolmeesjes heten en groep 2 De Roodborstjes. De verdeling van leerkrachten zal volgend jaar als volgt zijn: 

 

Groep 1:                                   Groep 2: 

maandag: juf Bregje                   maandag: juf Marielle 

dinsdag: juf Elise                        dinsdag: juf Marielle 

woensdag: juf Elise                    woensdag: juf Marielle 

donderdag: juf Elise                   donderdag: juf Bregje  

vrijdag: juf Elise                          vrijdag: juf Bregje 

 

Juf Lisette zal de eerste schoolweek nog werken. Vanaf de tweede week begint haar verlof. Juf Bregje is op haar 

werkdagen (donderdag en vrijdag) in groep 2 en doet dus de vervanging van juf Lisette.  

 

Dinsdag 18 juli kijken de kinderen van het Kleuterplein 's ochtends naar de musical van groep 8. Wij wensen hun 

alvast veel succes en plezier toe.  
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Donderdag 20 juli is de laatste schooldag, de kinderen van het Kleuterplein mogen deze dag verkleed naar school 

komen. We maken er een leuke en gezellige dag van.  

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Dit hoort bij mij  

 

Daniël 5 en 6: 1-24  

In het land van Daniël wordt het verboden om te bidden. Maar Daniël doet het toch, want het hoort bij hem. Hij 

wordt in de leeuwenkuil gegooid, maar God zorgt voor hem. 

 

Verhalen: 

De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10  

Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29  

 

Verjaardagen 

 
De jarigen van deze week zijn: 

 

10 juli  Lisa Wang  groep 7  11 jaar 

11 juli  Rik van der Klis  groep 6  10 jaar 

12 juli  Lenn Fieten  groep 1  5 jaar 

13 juli  Narek Terezian  groep 4  9 jaar 

14 juli  Lara Kaprelian  groep 1  4 jaar 

 

 

 


