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Kamp groep 7 en 8 

 
Dit schooljaar gaan de groepen 7 en 8 voor het eerst aan het begin van het schooljaar op kamp. Aanstaande dinsdag 

vertrekken we om 09.30 uur met de bus vanaf De Zeven Bosjes. Als we aankomen in Giethoorn gaan we direct op 

ontdekkingstocht het dorpje in. Groep 7 brengt een bezoek aan het museum 'De Oude Aarde' en groep 8 gaat in 

groepjes uiteen met een fotopuzzeltocht door het dorp.  

Daarna is het tijd om naar ons onderkomen voor die week te gaan. We verblijven gezellig met z'n allen in de 

groepsaccommodatie  'Samen Eén'. Onder begeleiding van de zeilvaders gaan de kinderen het water op. De kinderen 

leren hoe je moet zeilen, wat de vaarregels zijn en ze leren een aantal belangrijke knopen. (Het is natuurlijk niet de 

bedoeling dat je bootje wegdrijft nadat je hem hebt vastgelegd.) Als er goed wordt geoefend met zeilen kun je 

kapitein worden. Als kapitein mag je met een groepje kinderen alleen het water op.  

Op de donderdag kunnen de kinderen tijdens de zeilwedstijd laten zien wat ze in hun mars hebben. Kinderen die het 

leuker vinden om lekker in een bootje de natuur in te gaan varen uit voor een gezellige natuurtocht met als eindpunt 

de uitkijktoren.  

Natuurlijk mag een Bonte Avond met een afsluitende disco niet ontbreken.  

Op vrijdag 2 oktober gaan we met z'n allen weer richting Almelo en hopen we terug te kunnen kijken op een 

ontzettend leuke kampweek.  

 

Kledingactie 

 
Er is 41 kg. kleding gebracht voor de actie van Stichting Humantex. Deze kleding wordt naar Oost-Europa of Afrika 

gebracht. Tevens wordt er jaarlijks een bedrag overgemaakt aan het Lilianefonds. 

 

Ontruimingsoefening 

 
Vanmorgen heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden. De school was binnen 60 seconden 

volledig ontruimd, waarna er een controle was van alle compartimenten. 

Kinderen, leerkrachten en BHVers, jullie hebben het top gedaan. Complimenten!  

 

Boekentest in groep 5 
 

Deze week zijn de kinderen in groep 5 gestart met de ‘boekentest’. Aan de hand van een aantal vragen kunnen de 

leerlingen erachter komen welk boek bij hen past. 

Ze kijken onder andere naar de voorkant van het boek en ze lezen een paar bladzijdes om te bepalen of het boek 

interessant is om te lezen. Het is namelijk nog niet zo makkelijk om een goed boek te kiezen. De ene keer ziet het er 
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gaaf uit, maar is het te moeilijk of te makkelijk om te lezen, een andere keer spreekt het gewoon niet aan. 

Met de boekentest hopen wij onze leerlingen bewuster te maken van de keuze voor een boek.  

 

Om te groeien in het lezen is leesmotivatie onmisbaar. Want zeg nu zelf, wie van u zou een boek uitlezen dat niet bij 

u past of te moeilijk is? 

Schoolkorfbal 2015 

 
Twee dagen hard werken, zweten, juichen, aanmoedigen, rennen. Kortom korfbal is veel plezier maken en hard 
werken. 
Op dinsdag 23 september zijn twee teams uit groep 7 en 8 op de sportvelden van Achilles te vinden en strijden om 
een finaleplaats. Daarvoor moeten er vier wedstrijden tussen alle Almelose scholen worden gespeeld. 
De Huve 1 mocht door naar de finalewedstrijden op 24 september en zij hebben de derde plaats behaald. 
Er waren zelfs strafworpen nodig op het eind, maar het is gelukt! 
Coaches en begeleiders hartelijk bedankt! Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat de kinderen konden meedoen aan 
deze spannende activiteit. 
Supporters bedankt voor het ondersteunen en juichen! 
Volgend jaar weer?  
 

 
 
 

Diploma’s en andere prestaties 
 

Maud Visser was één van de kampioenen die zaterdag een ereronde door het Polman stadion mocht lopen. Zij 

is afgelopen jaar kampioen geworden met haar turnvereniging. 

Jelle uit groep 8 heeft het afgelopen schooljaar Engelse lessen gevolgd op het Pius X te Almelo. 

Het  jaar is afgerond met een examen en Jelle is geslaagd met zeer mooie resultaten. 

Na de herfstvakantie pakt Jelle de lessen weer op. Heel veel succes en van harte gefeliciteerd met je mooie diploma. 

Knap gedaan! 
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Almelo Allee Kidsrun 

 

Jelmer, Lucas en Evi uit groep 8 hebben op 20 

september meegedaan aan de Almelo Allee Kidsrun.  

Jelmer werd derde en won daarmee een mooie medaille. 

Super Jelmer! 

Lucas werd 10e en Evi werd 6e van de meisjes. Mooie 

prestaties waar jullie erg trots op mogen zijn. 
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Van de kleuters 
 

Afgelopen vrijdag vierden wij met onze groep de 

maandviering. Wat een geweldige opkomst van 

ouders/grootouders en andere belangstellenden. 

De kinderen waren erg gespannen, maar vonden 

het super leuk dat er zoveel mensen waren 

gekomen om naar het optreden van onze groep te 

komen kijken. We lieten op het podium zien wat 

we in de klas met de kinderen doen. Oefeningen 

voor, onder, naast en achter de winkel. Een 

toneelstukje opvoeren over de winkel, een 

bijpassend liedje werd gezongen en we telden 

met boodschappen. Leuk om op deze manier u 

een beeld te geven van wat we in de groepen 

leren.   

Wat een kanjers zijn het toch. We zijn ook erg trots op groep 1-2!!   

 

 

 

Volgende week is het de  laatste week dat we 

werken over de Winkel. De kleuters zijn op 

vrijdag  2 oktober vrij. Op donderdag 1 oktober 

krijgen de ouders om 14.25 uur weer een seintje 

om de kinderen binnen op te halen om samen 

het postvakje leeg te maken.  

Op maandag 28 september is juf Jeanet in de 

groep en op donderdag 1 oktober is juf Marielle 

in de groep.  

 

 

 

Deze week komen er drie nieuwe leerlingen bij 

ons in de groep kijken: Zara Kaprelian, Liam 

Achterbergh en Jason Pelsmaeker. Zij komen 4 

weken lang, op de woensdag in onze groep 

kijken. Wij wensen hen heel veel kijkplezier.  

 

Wat fijn dat er veel ouders de agenda in de hal 

goed gebruiken. Voor ons is het erg prettig om in 

de agenda te lezen of er bijzonderheden zijn wat 

betreft halen/brengen/oppas/bso van uw kind.  

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wat zeg jij ervan?  

Jezus geneest een man die niet kan praten. Dat is zo bijzonder, dat iedereen er wel wat over te zeggen heeft. Later 

stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit om overal te gaan vertellen over God. 
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Verhalen:  

De man die niks zeggen kon, Matteüs 9:32-34  

De roeping van de discipelen, Matteüs 10:1-4  

De discipelen gaan op pad, Matteüs 10:5-15 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

21 september Sybren Talsma 6 jaar groep 3 

22 september Djordy Evers 10 jaar groep 7 

23 september Mattijn Thijert 10 jaar groep 7 

26 september Jessie van Driel 9 jaar groep 6 

 

 


