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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  15 oktober 2015 

 

Goed nieuws voor ons Kleuterplein! 

 

Begin van dit schooljaar zijn we bij groep 1/2  gestart met het werken in ‘Het 

Kleuterplein’. Met deze manier van werken kunnen we beter tegemoet komen 

aan het onderzoekend leren van de kinderen en zijn we in staat goed 

tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften. 

Onze ervaringen met deze manier van werken zijn zeer positief! 

 

Maar het wordt nog mooier en beter! Zojuist kregen we het bericht dat we de 

uren van de leerkrachten van de groep mogen uitbreiden waardoor de groep 

vrijwel de hele week door twee volwaardige leerkrachten wordt begeleid. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog de stagiaires voor de hand- en spandiensten. 

Veel aandacht en ruimte voor de kinderen dus. We kunnen daardoor meer en 

vaker op verschillende niveaus instructie geven en kleine kring activiteiten 

doen.  

 

We zitten vol met plannen hoe we deze extra formatie zo effectief mogelijk gaan gebruiken. Doel is om het plan zo 

uit te voeren dat de kinderen, leerkrachten en daardoor ook ouders er blij van worden. Na de herfstvakantie stellen 

we u verder op de hoogte van onze plannen.  

 

Bioscoopavond  
 

De Oudervereniging is een geweldige bioscoopavond aan het voorbereiden voor 

vrijdag 6 november. 

De kinderen mogen vanaf 17.45 uur op school komen en om 18.00 uur zullen er in 

diverse lokalen leuke films worden vertoond.  

 

De kosten voor de entreekaartjes zijn € 2,50. Dat is inclusief een glaasje limonade! 

Verder worden er bonnen van  

€ 0,50 en € 1,00 verkocht voor wat lekkers en drinken, bijvoorbeeld chips en popcorn.  

Voor de ouders is er natuurlijk ook koffie met wat lekkers. 

De kaartverkoop start op maandag 2 nov om 14.15 bij de keuken. De kaartverkoop is op maandag, dinsdag en 

woensdag.  

Op maandag 26 okt krijgt u nog een brief met alle informatie. 
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Wilt u zelf zorgen voor begeleiding voor de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4)? 

Vanaf Gr 5 morgen de kinderen zelfstandig komen. Het is wel donker als de filmavond is afgelopen, dus wel graag 

zorgen voor begeleiding op de terugweg.   

 

Winnaar kleurwedstrijd ‘Loet Moet’ De Huve 

 

Groep 3 kreeg op vrijdag 9 oktober het volgende mailtje: 

 

Hai lieve kinderen van de Huve! 

 

Wat was het leuk met jullie in Theater Hof 88 bij 'Loet Moet'! 

En wat hebben jullie ontzettend mooie kleurplaten van Loet gemaakt! 

Het was heel moeilijk om een winnaar te kiezen, maar samen met mama en Gekke 

Tante Toos hebben we 2 winnaars uitgekozen. 

Dat zijn Nils en Floortje. 

GEFELICITEERD Nils en Floortje!  

Jullie winnen de DVD van de Theatervoorstelling 'Loet Moet'. 

Graag ontvang ik van jullie het (school)adres waar ik de DVD naar toe kan sturen. 

Een hele dikke knuffel voor jullie allemaal en een dikke zoen van Gekke Tante Toos! 

Tot LOET! 

 

Wat een verrassing voor Nils en Floortje en natuurlijk hebben we ons schooladres al doorgegeven! 

Groep 3 mag vast wel even met Nils en Floortje meekijken naar deze DVD. 

 

Afsluiting kinderboekenweek 
 

De afgelopen week zijn er al verschillende ‘Raar maar Waar’ activiteiten en verhalen in de groepen geweest. 
Morgen, vrijdag 16 oktober, vieren we met z’n allen de afsluiting van deze ‘Raar maar Ware’ Kinderboekenweek. De 
kinderen mogen voor deze afsluiting allemaal in zwart-witte kleding op school komen. 
 

Sportspektakel  
 

Het Sportspektakel is een activiteit voor kinderen die op de basisschool zitten en die het leuk vinden om in hun 

vrije tijd te bewegen en te sporten. Elke maandag van 26 oktober 2015 t/m 21 maart 2016 van 14.30 - 16.00 uur 

opent Sporthal Windmolenbroek zijn deuren! 

In de herfstvakantie gaat het sportspektakel gewoon door met verschillende activiteiten. 

  

Kun je pas vanaf 14.45 uur omdat je iets langer naar school moet dan ben je ook van harte welkom en kun je 

gewoon instromen. 

Deelname is gratis dus kom gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes om te sporten en plezier te maken. 

Tijdens het sportspektakel kun je kennismaken met verschillende sporten, zowel team als individueel. Het 

sportspektakel staat onder deskundige leiding van medewerkers van Sportbedrijf Almelo. We gaan proberen om 

ook regelmatig sportverenigingen uit te nodigen zodat je een 

clinic kunt krijgen van een trainer of trainster van de 

vereniging. 

Activiteiten die je kunt verwachten zijn: 

• voetbal; 

• basketbal;  

• volleybal; 
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• gymnastiek. 

 

Dit zijn enkele voorbeelden, daarnaast is er keuze uit vele andere activiteiten. 

 

Diploma’s 

 

Jort Eshuis en Quinn de Fretes uit groep 3 hebben hun zwemdiploma A gehaald. 

 

Floortje Kroezen uit groep 3 heeft zwemdiploma C behaald en heeft nu haar A, B en C 

diploma.  

 

Super knap, van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Van de kleuters 

 

Vorige week kwamen Cas Starink en Emma-Lynn Wouwenberg voor het eerst kijken bij ons op de Huve. Wij wensen 

hen veel kijkplezier in onze groep. 

 

A.s. vrijdag mogen de kleuters in zwart/witte kleding (shirt) op school komen. Dit i.v.m. de afsluiting van de 

Kinderboekenweek.  

 

Nu het wat kouder aan het worden is, zou het fijn als de kinderen in een lekkere warme jas naar school komen. Wilt 

u thuis met uw kind oefenen met het dicht doen van de rits van jas. Het past bij deze leeftijd dat de kinderen 

zelfstandig hun jas aan en uit kunnen trekken en  ook de rits open en dicht kunnen doen.  

 

Geld voor anderen 

 

In de afgelopen weken is het prachtige bedrag van €53,33 meegebracht voor kinderen elders op de wereld. Iedereen 

weer hartelijk bedankt voor het geven.  

 

In november zullen we weer meedoen aan de schoenendoosactie voor kinderen in Oost-Europa. Hierover ontvangt u 

t.z.t meer informatie. Het geld dat tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie meegenomen wordt voor ‘geld voor 

anderen’ zal overgemaakt worden aan de organisatie van de schoenendoosactie om de onkosten te drukken. Helpt u 

mee?  

 

Tip: als u nieuwe schoenen koopt voor uw kind(eren), dan kunt u de doos/dozen bewaren om er later een  mooi 

cadeau van te maken voor een kind ver weg. (Dozen van laarzen zijn te groot om mee te nemen.) 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik laat je niet in de steek  

Genesis 13:1-18; 14:1-17; 14:18-24  

Abram en zijn neef Lot wonen dicht bij elkaar. Maar omdat ze zo veel schapen hebben, is er niet genoeg ruimte voor 

hen beiden. Ze gaan uit elkaar: Lot gaat naar het Oosten. Toch betekent dat niet dat Abram en Lot nu niet meer bij 

elkaar horen. Als Lot in de problemen komt, komt Abram hem helpen. 

 

Verhalen:  

Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18  
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Abram redt Lot, Genesis 14:1-17  

Koning Melchisedek, Genesis 14:18-24 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

18 oktober Liam Achterberg 4 jaar groep 1 

  Rune Oord  8 jaar groep 5 

  Louise Schmal  9 jaar groep 6 

19 oktober Jason Pelsmaeker 4 jaar groep 1 

  Lars Snoek  10 jaar groep 7 

20 oktober Zara kaprelian  4 jaar groep 1 

22 oktober Lieke Stokkers  11 jaar groep 8 

  Sylvana Razoqi  9 jaar  groep 4 

 

 


