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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, woensdag 28 oktober 2015 

 

Studiedag leerkrachten 

 
Zoals u al in de jaarkalender hebt gelezen, heeft het team van De Huve morgen, donderdag 29 oktober, een 
studiedag. De kinderen hebben deze dag géén school. 
Deze dag staat in het teken van communicatie. Een belangrijk onderwerp. Er hangt veel af van goed communiceren 
met elkaar en er kan snel iets mis gaan als je het niet zorgvuldig doet. We zetten ons graag in voor verbetering van 
onze vaardigheden op dit gebied. 
 

Schoolfruit 

 
We zijn blij dat we u kunnen vertellen, dat we dit jaar 
zijn uitgekozen om opnieuw mee te draaien in het 
‘Schoolfruitprogramma’ van de Europese Unie. 
Dit houdt in dat we vanaf maandag 2 november 21 
weken lang tot 22 april gratis drie porties groenten en 
fruit per leerling per week krijgen. Dit extra fruit kunnen 
de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag tijdens 
het middageten bij hun eigen meegebrachte lunch 
opeten. 
De kinderen maken tijdens deze weken kennis met 
verschillende soorten groente en fruit. Misschien ook 
met soorten die ze nog niet kennen.  
 
Waarom zorgt de Europese Unie voor dit Schoolfruitprogramma? 
Zij zeggen er het volgende over: 
 

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente. Een 

kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een 

goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor 

fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt voor 

soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, zoals 

bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende 

soorten fruit en groente. 
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 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit 

en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente 

lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in 

hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

 

Wij zijn blij aan dit programma te mogen meewerken. 
 
Zijn er ouders die ons op maandag, dinsdag en donderdag kunnen helpen bij het wassen en snijden van het fruit 
voor de leerlingen van de onderbouw? Graag opgeven bij de leerkrachten van uw kind. 
 

Unicefloop 2015 
 

De Unicefloop was dit jaar weer een heel groot succes!!! 

Mede door het schitterende weer kwamen meer dan 700 kinderen samen met hun 

ouders/broertjes/zusjes/opa’s en oma’s naar het Nijreesbos. 

Er waren verschillende bekende, maar ook nieuwe spel- en natuuractiviteiten. En natuurlijk 

ontbraken ook de lekkere broodjes knakworst en de geroosterde marshmallows niet!!! 

De spelers van Heracles waren bij heel veel kinderen de favoriete attractie! 

De opbrengst was dit jaar weer ruim  € 13.000,-. 

Eva Hulshof uit groep 5 heeft net als vorig jaar op de Huve het meest opgehaald, maar liefst  € 30,00. Als bedankje 

voor haar inzet heeft ze een mooi leesboek cadeau gekregen van Unicef. Hartstikke goed gedaan Eva!! 

Namens Unicef iedereen die mee heeft gedaan en heeft gesponsord bedankt!!!!!  

 

Meesters- en juffenmiddag 
 

Aanstaande vrijdagmiddag vieren we de verjaardag van alle meesters en juffen van De Huve.  

De kinderen worden tijdens de lunchpauze getrakteerd op een broodje knakworst.  

We willen u vragen om uw zoon/dochter wel een lunchpakketje mee te geven. Wij bieden 

dit aan als een extraatje voor de kinderen. Er wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen of allergieën.  

  

Week van de Techniek 

 
Volgende week is het voor de groepen 6 t/m 8 ‘De Week van de Techniek’.  

Dinsdag 3 november brengen deze groepen een bezoek aan een bedrijf in Almelo.  

Donderdag 5 november komt er een techniekstand op school waarbij de kinderen  

in kleine groepjes opdrachten uitvoeren op het gebied van techniek.  

In elke groep wordt er tevens gewerkt aan een werkstuk. Deze werkstukken worden 

gepresenteerdtijdens de afsluitende ouderavond op maandag 9 november. De locatie en het 

tijdstip ontvangende ouders van deze leerlingen nog in een aparte brief.  

 

Doel Dagen Het Noordik 

 
Op vrijdagochtend 6 november brengt groep 8 een bezoekje aan het Noordik. Door middel van 

een rondleiding 

en het bijwonen van korte lessen maken de kinderen kennis met de verschillende vakken  

die worden gegeven op het voortgezet onderwijs. Dit is altijd een erg leuke en informatieve 

activiteit.  
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Informatieavond Het Noordik 

 
We willen de ouders van de leerlingen van groep 8 graag nog even herinneren aan de informatieavond van het 

Noordik op dinsdagavond 10 november. Dit betreft een algemene informatieavond. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: 

Cath. Van Renneslaan. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders. 

Diploma’s 
 

Rens van der Klis uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma B behaald. 

Van harte gefeliciteerd!  

 

Van de kleuters 

 

Jason, Liam en Zara zijn alle drie vier jaar geworden in de Herfstvakantie. Van harte gefeliciteerd!! 

 

 
A.s. donderdag zijn de kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. 

 

Op vrijdag 30 oktober vieren we 's middags de verjaardag van alle meesters en juffen. De kinderen mogen deze dag 

verkleed op school komen. Tussen de middag trakteren de juffen op iets extra's bij het eten. Ze mogen verder 

gewoon hun eigen fruit en lunch meenemen. Wij houden rekening met de allergieën in de groep. We maken er een 

gezellige middag van… 

 

We werken in de groep nog steeds over de Herfst. Buiten kunnen we meer en meer zien dat het echt herfst is. Op 

het plein hebben we al echte werkmannen en werkvrouwen die de bladeren bij elkaar vegen, en op karren 

rondbrengen. Wat een goede hulp! 

We rekenen in de klas met kastanjes, bouwen een huis voor Raaf, knippen de letters van onze naam uit en maken er 

‘lettersoep’ van.  

 

Vanaf maandag 2 november krijgen we schoolfruit in de klas. Op maandag, dinsdag en donderdag. We zouden het 

erg fijn vinden als op deze dagen er enkele moeders zijn die voor ons het fruit willen snijden. U kunt direct om half 9 

in de keuken het fruit snijden en op een schaal leggen. Zodat wij het hapklaar kunnen halen. Dit scheelt ons enorm 
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veel tijd tussendoor. Vele handen maken licht werk, dus hoe meer mensen zich opgeven, hoe sneller het klaar is. We 

horen graag als u ons wilt helpen.  

 

Actie schoenendoos 

 

Waarom een Schoenendoosactie? 

Wij willen schoenendozen inzamelen voor de arme kinderen in Hongarije. Deze kinderen krijgen normaal nooit 

cadeautjes. En wat is er nu leuker dan een cadeau krijgen. Denk zelf maar eens aan je verjaardag of sinterklaas 

 

Doe mee en vul een schoenendoos (geen doos van laarzen) als leuk cadeau en maak een kind daar erg blij. 

 

Schoenendoos vullen in 4 stappen: 

1- Pak natuurlijk eerst een schoenendoos. 
2- Versier de schoenendoos nu als een cadeau. Maar denk er wel aan dat het deksel er af moet kunnen. Zet op 

de doos of die voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijd de doos wordt gemaakt. 
3- Vul de doos met leuke spullen en doe de doos dicht. Er mag een strik of elastiek omheen zodat de deksel niet 

opengaat. 
4- Lever de doos op school in, wij komen ze 13 november ophalen en brengen ze in december naar de 

kinderen. 
 

Wat moet er in de schoenendoos? 

Wij willen vragen de schoenendozen te vullen met de volgende artikelen; 

Schriften, Potloden, pen en stiften, Puntenslijper en gum, Tandenborstel en tandpasta, 

Snoep b.v. pepernoten of melkchocola (geen drop), Muts, Handschoenen, Sjaal, Evt. iets persoonlijks in vorm van 

een knuffel of autootje/speelgoed. 

 

Wat gaan wij er mee doen? 

Wij verzamelen alle dozen en sorteren ze op leeftijd. Zodra alle dozen zijn gesorteerd brengen wij ze naar de 

kinderen. 

 

Geen schoenendoos maar geld? 

Als je geen tijd hebt om een schoenendoos te maken en je wilt geld geven dat kan! Dan kopen we spullen in 

Hongarije om daar schoenendozen te vullen. De schoenendozen die we dan daar gevuld hebben, worden dan aan de 

kinderen uitgedeeld.. 

 

p.s. kinderkleding, schoenen en kinderspeelgoed is natuurlijk altijd erg welkom. 

 

Dank jullie wel.!! 

 

Namens de Stichting Oost Europa Afd. Wierden 

Karin Maneschijn (tel.: 0546 575997 of 06 18452144) , 

Ineke Elkerbout (tel.: 0546 561050 of 06 10070868) 

 

Geld voor de ander 

 

Er is € 21,- gespaard voor ‘Geld voor de ander’. 

Alle gevers, hartelijk dank. 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Wie zegt dat?  

Genesis 15,16,17  

God belooft Abram een grote familie: zo groot als het aantal sterren in de nacht. 

Het is een mooie belofte, maar kan Abram het geloven? Als het lang duurt, 

verzinnen Sarai en Abram een plan: de slavin Hagar wordt de moeder van Abrams 

kind. Als Hagar zwanger is, vlucht ze voor haar meesteres Sarai. Maar een engel 

van de Heer vindt haar in de woestijn. God belooft Abram dat hij nog een kind zal krijgen. En hij geeft hem en Sarai 

een andere naam: voortaan heten ze Abraham en Sara. 

 

Verhalen:  

De belofte van God, Genesis 15  

Hagar vlucht, Genesis 16  

Het verbond, Genesis 17 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

26 oktober Thess Hutten  8 jaar  groep 4 

28 oktober Nathan Kleiker  7 jaar  groep 4 

31 oktober Cas Starink  4 jaar groep 1 

 

 


