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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  1 oktober 2015 

 

Weekend van de wetenschap 

 
Op zaterdag en zondag 3 en 4 oktober is het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap. Museum TwentseWelle doet 

mee met een programma op zondag. Hieronder vindt u de informatie. 

Zondag 4 oktober, 14:00-15.00 uur 

 

Lievelingstrillingen 

Als je een rondje door je huis zou maken, zou je heel wat machines en apparaten tegenkomen. Veel van die 

apparaten trillen als je ze gebruikt. En soms is dat best vervelend. Denk maar eens aan het lawaai dat de 

wasmachine maakt. Of hoe je een lamme arm krijgt van cakebeslag maken met de handmixer. Bij grotere apparaten 

kunnen trillingen zelfs gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als de propellers van een helikopter beginnen te flapperen, of als 

een achtbaankarretje zo hard trilt dat het loskomt van de rails! Jurnan Schilder doet onderzoek naar trillingen. Hij 

vraagt zich af hoe we machines kunnen ontwerpen die niet zoveel trillen. Eén van Jurnans favoriete onderwerpen is 

de achtbaan. Hij heeft al in zo’n vijfhonderd stuks gereden en probeert een formule te ontwikkelen voor de perfecte 

achtbaan. 

 

JURNAN SCHILDER 

Jurnan Schilder is docent structurele dynamica aan de Universiteit Twente. In zijn colleges onderzoekt hij samen met 

studenten hoe de bewegingen en trillingen van complexe werktuigbouwkundige machines te bestuderen zijn. In 

2014 werd hij als jongste docent ooit gekozen tot beste UT-docent van het jaar. 

 

Kinderboekenweek 

 
Onder het motto ‘Raar, maar waar!’ staan natuur, wetenschap en techniek dit jaar centraal in de Kinderboekenweek 
die plaatsvindt van 7 tot en met 18 oktober 2015. 

 
 

 
Kinderen zijn nieuwsgierig, willen alles weten en gaan graag op onderzoek uit. Daar krijgen ze zeker de kans voor 
tijdens deze Kinderboekenweek! Juist door boeken te lezen vinden ze antwoord op hun vragen en doen ze gekke 
ontdekkingen.  
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Kinderboekenweek in de bibliotheek Almelo 

Het is weer Kinderboekenweek en dit jaar is het thema Raar maar waar - natuur, wetenschap en techniek! Tijdens 
de Kinderboekenweek is er van alles te doen: 

Welke rare dwarrelzwever of parazwierder zweeft het langst? 
Maak jij of met je vriend(in) of zelfs met je hele klas een rare dwarrelzwever of parazwierder? (Het mag 
natuurlijk ook gewoon een parachute zijn.) Tijdens het Kinderboekenweekfeest laten we vanaf de 7e 
verdieping alle bouwsels los, en kijken met een stopwatch hoe lang ze erover doen om beneden te 
komen. De winnaar ontvangt een prijs. Meedoen? Meld je (of je team) aan 
bij fmetternich@bibliotheekalmelo.nlZet er wel even bij dat het om de zweefwedstrijd gaat. 
 
RaarMaarWaarPuzzel-superspeurtocht 
Door de hele Bibliotheek hangen foto’s met geheime tekens! Ben jij de beste superspeurneus die het juiste woord 
weet te vinden? Vraag het formulier bij de info-balie en lever het ingevuld weer in. Wie weet win jij wel de 
hoofdprijs. 
 
Kleurwedstrijd 
Houd jij van kleuren? Dat komt mooi uit: haal bij de info-balie de kleurplaat en kleur deze op je allermooist. Als je 
deze daar weer inlevert win je misschien wel een prijs. 
 
De Boskampi’s : film 
Woensdag 7 oktober 14.30 uur 
Heb jij De Boskampi’s al gelezen? Vandaag draaien we deze grappige film die is gemaakt naar het boek De 
Boskampi’s van Marjon Hoffman. Rik wordt flink gepest. Omdat zijn vader in een andere plaats gaat werken moeten 
ze verhuizen. Rik laat in zijn nieuwe woonplaats iedereen geloven dat zijn vader bij de maffia is. Maar zijn vader weet 
nergens van. 

Locatie: theaterzaal de Evenaar 
Toegang: gratis 

Groep 4 
 

Ook in groep 4 gaan wij aan de slag met het thema” raar maar waar” van de Kinderboekenweek, waarbij de kinderen 

zich aan het specialiseren zijn met moppen en raadsels. 

Iedere dag is het dringen geblazen om een beurt te krijgen om een mop of een raadsel aan de klasgenoten te 

vertellen! Wie heeft de grappigste en meest bizarre raadsels  te vertellen? 

 

Groep 4, wat zijn jullie goed bezig  laat  je ouders thuis ook maar eens een raadsel  bedenken. Wedden dat je het 

antwoord snel gevonden hebt? 

 

Diploma’s 
 

Imke Greevink heeft haar zwemdiploma A behaald en Liam Nijhuis zijn zwemdiploma B. 

Gefeliciteerd beiden!  

 

Van de kleuters 
 

Donderdag 1 oktober mogen de ouders van de kleuters weer om 14.25 uur naar binnen om hun kind op te halen. 

Eerst kunt u luisteren naar het lied, daarna mag u samen met uw kind de werkjes uit het postvakje pakken en 

meenemen naar huis. 
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Volgende week werken we over de herfst. De kinderen mogen spullen mee nemen voor de herfsttafel. Denk hierbij 

aan bladeren, eikels, kastanjes, enz.  

De week daarna start de Kinderboekenweek. Met het thema Raar maar waar.  

We zouden het erg leuk vinden als er tijdens de Kinderboekenweek aan groepjes kinderen voorgelezen kan worden 

door ouders of grootouders. Wij hebben op school voorleesboeken, maar u mag ook een boek van thuis meenemen. 

Graag horen wij via de mail (m.jansen@dehuve.nl) wie er wil voorlezen en op welke dagen u beschikbaar bent. 

Alvast bedankt. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Doe wat goed is  

Matteüs 11:25-30, 12:1-8, 12:9-14  

De leerlingen van Jezus plukken graan terwijl het sabbat is. En Jezus zelf maakt een zieke man beter op de sabbat, de 

dag van God. Dat mag helemaal niet! Of toch wel? 

 

Verhalen:  

Jezus bidt, Matteüs 11:25-30  

Aren plukken op sabbat, Matteüs 12:1-8  

Genezing op sabbat, Matteüs 12:9-14 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

29 september Vico de Groot  9 jaar  groep 6 

30 september Christine Melkonyan 9 jaar groep 6 

1 oktober Jesse Jansen  5 jaar groep 2 

3 oktober Tygo Kramer  8 jaar groep 5 
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