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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  17 september 2015 

 

Groep 3 bij ‘Loet Moet’ 

 
Maandag 14 september is groep 3 naar de KEPA voorstelling “Loet moet” geweest,  bij Theater Hof 88. 

 

Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag. Maar dat kan niet, want ze moet van alles. Van haar moeder, haar 

juffrouw en zelfs van haar vader die helemaal in Amerika woont. Loet wil helemaal niks meer moeten. “Ik doe alleen 

nog wat ik zelf wil!” Daarom sluit ze zich op in haar slaapkamer waar ze verdwijnt in haar eigen gekke, sprankelende 

wereld. Hier ontmoet ze Oma uit het fotolijstje en Jenny, haar pratende lievelingsknuffel. Maar dan komt gekke Tante 

Toos langs en mist Loet opeens haar vader en moeder. Moet ze haar slaapkamer weer verlaten? 

 

De kinderen uit groep 3 kunnen u hierover meer vertellen! 

We hebben genoten van deze  prachtige, interactieve en muzikale voorstelling vol liedjes en (poppen)spel.  

We kregen het prentenboek “Loet moet” uitgereikt en deze gaan we in de groep heerlijk voorlezen. 

Groep 3 heeft alle kleurplaten van “Loet moet” afgegeven en natuurlijk hopen we hiermee nog een CD te winnen! 

Op Facebook van de Huve een impressie van ons geweldige, leerzame uitje. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annie Gombert 

 

Kledingcontainer 

 
In samenwerking met de Stichting Humantex, uit Leeuwarden, houden we op school van 15 t/m 21 september een 
kleding- en schoeneninzamelingsactie. Deze stichting zamelt gebruikte kleding en schoenen in, die voor het grootste 
deel naar Oost-Europa en Afrika gaan. U krijgt per kind 1 plastic zak, waarin u schone, draagbare kleding, goed 
gesloten kunt inleveren. Schoenen graag gepaard inleveren. Normaal gesproken zou u de kleding in een 
kledingcontainer kunnen werpen. Helaas is door pech de container niet gebracht. U kunt de kleding afgeven in de 
keuken. Dinsdag 22 september zal de kleding gehaald worden. 
  

Informatieavond  
 

Maandag 21 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. 

We starten de avond om 19.30 uur, deze zal tot ongeveer 21.30 duren. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Welkom; 

 nieuws van de Oudervereniging; 
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 nieuws van de Medezeggenschapsraad; 

 pauze; 

 informatie in de groepen. 

Op maandag 14 september is er al een voorlichting geweest in groep 1/2, hier zal dus geen informatieronde plaats 

vinden. 

Kinderpostzegels 

 

Zoveel mogelijk kinderpostzegels verkopen. Meer dan je buurjongen. Of het nu regent of niet. Dat proberen ruim 

185.000 kinderen uit groep 7 en 8 elk najaar weer. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie bestaat sinds 

1948 en is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim zeventig procent van de scholen doet mee. Meestal komen 

er zo'n 2,5 miljoen bestellingen binnen die in zes weken door Stichting Kinderpostzegels worden verwerkt.  

Woensdag 23 september start de actie Kinderpostzegels. De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn dan om 12.00 uur 

vrij.  

Geld voor anderen 

 

In de afgelopen 2 weken is er €45,80 meegenomen voor ‘Geld voor anderen’. Wij zijn heel blij dat zoveel gezinnen 

op school helpen.  

Welke vaste doelen steunen wij? 
Er worden vaste bedragen overgemaakt naar Stichting Wereldkinderen en Babyhuis Ruama in Mozambique. 
 

Van de kleuters 

 

We hebben afgelopen dinsdag een 

rondleiding gekregen in Albert Heijn 

Klaas Sanders. We hebben een rondje 

gelopen door de winkel en kregen 

uitleg over verschillende artikelen, 

koelingen en afdelingen. We keken hoe 

een fles door de flessenautomaat ging 

en waar de fles uitkwam. We keken in 

de koelcellen en waar de vrachtwagen 

zijn wagen lost. Als afsluiting mochten 

we een appel en een snickers 

meenemen naar school. Wat een 

gastvrijheid, AH Bedankt! 

In onze klas hebben we onze eigen 

supermarkt. De kinderen maken 

boodschappenlijstjes, kiezen de 

boodschappen uit, betalen bij de kassa 

en nemen het mee naar de huishoek 

om hier weer verder te spelen. Kortom, 

het hele proces van boodschappen 

halen en thuis weer  uitpakken kan 

helemaal in de praktijk gebracht 

worden.  
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We hebben op dit moment een 

compleet assortiment aan 

dozen/flessen/enz. in onze winkel. 

Fijn dat het zo snel een gevulde 

winkel is geworden. U mag nu wel 

stoppen met sparen, mochten we 

toch nog weer wat nodig hebben dan 

laten wij dit weten.  

Shania had het leuke idee om met 

haar moeder glutenvrije cakejes te 

bakken, zodat wij ze in de groep 

konden gaan versieren. De kinderen 

hebben heerlijk gesmikkeld. Moeder 

van Shania, bedankt voor deze 

lekkere verwennerij.  

Denkt u aan de maandviering van 

groep 1-2 a.s. vrijdag? We starten 

om 13.45 uur.  

 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Kom, kijk!  

Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31  

Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan. In het verhaal over 

Jaïrus is het juist andersom: Hij roept Jezus om met hem mee te gaan. Er gebeuren 

dingen die niemand had verwacht. 

 

Verhalen:  

De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13  

Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26  

Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31   

Verjaardagen 
 

De jarige van deze week is: 

 

 

19 september Mary Razoqi 7 jaar  groep 3 

 

 

 

 


