
1 
 

                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   6 oktober  2016 

 

 

Feestelijke bijeenkomst teams De Huve en De Telgenborch 

 
Vanmiddag komen de teams van De Huve en De Telgenborch bij elkaar voor de 
feestelijke start van het leertraject O4NT. We gaan dan de handtekening zetten onder 
ons 3-jarig invoer- en implementatietraject en vanaf dat moment gaan we hard aan 
het werk om Onderwijs voor de Nieuwe Tijd op een goede en verantwoorde manier 
vorm te geven op onze scholen. 
 

Stoelendansevent 

 
Vanochtend zijn we met ongeveer 900 kinderen uit de wijk naar de meubelboulevard gelopen voor een groot 
stoelendansevent. 
Wat een gigantische organisatie is dat geweest voor het comité! Namens de kinderen van De Huve willen we hen 
hartelijk danken.  
We hebben genoten, ook van Yes-R, de rapper die de stoelendans met muziek begeleidde. Voor de speciale 
rustruimte voor het ZGT is een totaalbedrag van €4800,- opgehaald.  
 

Nieuws van de Oudervereniging 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Wat zijn wij blij met de aanmeldingen voor nieuwe hulpouders bij de OV. Maar wij kunnen uiteraard nog veel meer 

hulp gebruiken. 

Wij zijn als OV een jong enthousiast team dat de kinderen een leuke schooltijd wil laten beleven, alleen kunnen wij 

dat niet zonder de hulp van jullie als ouders/verzorgers! 

Heeft u zich niet opgegeven, zou u er dan serieus nog een keer over na willen denken om hulpouder bij de OV te 

worden??Vele handen maken licht werk en samen zijn we een team, dat zorgt voor de leuke dingen in en rondom de 

schooltijd van onze kinderen! 

A.s. maandag 10 okt is er weer OV vergadering, lijkt het u interessant of wilt u een keer aanschuiven om te kijken 

hoe alles gaat, dan nodigen wij u van harte uit om te komen! De vergadering begint om 19.30 uur.Uiteraard heten 

wij de nieuwe leden dan ook van harte welkom bij de vergadering! 

Met vriendelijke groet, 

Team Oudervereniging 'De Huve'. 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
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Diploma 

 

Emma Lynn Wouwenberg heeft haar zwemdiploma A  behaald. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

De maandviering van groep 1-2 is op vrijdag 28 oktober, noteert u dit alvast in uw agenda. De tijden hoort u nog van 

ons.  

 

Wat fijn dat er zoveel ouders en kinderen op de informatieavond kwamen kijken. De kinderen hebben trots ons 

Kleuterplein laten zien. Tijdens deze avond zijn er uitnodigingsbriefjes uitgedeeld voor de Oudervereniging. Zij 

zoeken nog nieuwe leden. Indien u belangstelling heeft en nog geen briefje heeft ontvangen, dan kunt u er altijd 1 bij 

ons ophalen. Hopelijk melden er zich veel nieuwe mensen aan, want vele handen maken licht werk.  

 

Vorige week vrijdag gingen alle kleuters van het Kleuterplein met koksmuts op kijken in een echt restaurant. We 

mochten kijken in de keuken, achter de bar, zelf tafeldekken en een cakeje versieren. Wij willen restaurant 

Caballeros in Hengelo heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.  

We hebben woensdag het Thema Restaurant al zingend afgesloten met de ouders.  

 

We hebben volgende week een vrije werkweek. We oefenen dan extra letters in groep 2 en oefenen in beide 

groepen met het leren schrijven van onze eigen naam. Ook staat de Kinderboekenweek deze week centraal.  

 

Na de herfstvakantie starten we met het Thema Herfst. De kinderen mogen materialen meenemen voor de kijktafel.  

 

Vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: De overkant  

Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4  

Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de woestijn op weg naar 

het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij krijgt het land nog wel te zien 

vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar het beloofde land. 
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Verhalen:  

Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8  

Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12  

De intocht in het land, Jozua 3,4 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

3 oktober   Tygo Kramer   groep 6  9 jaar 

7 oktober  Steinar Oord  groep 1  4 jaar 

   Quinn de Fretes  groep 4  7 jaar 

 

 
 

 


