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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  5 november  2015 

 

 

Het nationaal schoolontbijt 

 

Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van 

Nederland. Dit jaar hebben op De Huve ons ontbijt op donderdag 12 november en we 

maken er net als vorig jaar weer een feestje van.  De kinderen mogen net als anders 

om half negen op school komen, maar dit keer zonder thuis al een ontbijt te hebben 

gehad. 

Bij deze Stuifm@il ontvangt u een folder met meer informatie. 
 

Maandviering groep 3 

 
Op vrijdag 6 november mag groep 3 de maandviering verzorgen. 

Wij starten om 14.00 uur. 

Ouders, opa’s en oma’s  worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

 

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, 
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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) 

 

De week van de techniek 

 

De groepen 6, 7 en 8 hebben deze week “De Week van de Techniek”. Er staan verschillende excursies, workshops en 

technieklessen op het rooster. 

Dinsdag zijn de kinderen van groep 6  op bezoek geweest bij Munsterhuis in Almelo. 

Ze moesten opdrachten uitvoeren in het magazijn, mochten een ritje maken in een elektrische auto en er was een 

mooie blauwe Ferrari! Kijk op onze facebookpagina voor foto’s van de verschillende activiteiten. 

 

 

 

Geboren 

 
Thijs Prinsen uit groep 3  heeft een broertje, zijn naam is David. 

Wat heeft Thijs hier naar uitgekeken. 

Van harte gefeliciteerd! 
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Diploma’s 

 

Lynn Karssen en Lyam v.d. Belt hebben vorige week op de BSO een diploma gekregen, omdat ze alle 

griezelopdrachten met succes hebben afgerond. 

Van harte gefeliciteerd, jullie zijn echte helden! 

 

Van de kleuters 

 

We zijn deze week gestart met een extra leerkracht bij de kleuters. Vorige week hebt u van ons de indeling in de 

groep ontvangen. 

We sluiten het Thema Herfst af en starten vanaf volgende week met het Thema Gezondheid. 

Wij zijn deze week gestart met het fruitproject.  

Wij hebben er bij de kleuters voor gekozen om het fruit om 9.00 uur in de kring aan te bieden. Graag dus nog wel zelf 

fruit meegeven voor het tussendoortje en brood voor tussen de middag. Het is een goede gewoonte om fruit mee te 

geven voor het tussendoortje.  

Wij merken dat er nog veel kinderen pakjes drinken mee naar school nemen. Wij zouden u willen vragen om het 

drinken in een beker mee te geven. Dit scheelt veel afval en is natuurlijk ook beter voor het milieu.  

Bijbelverhalen 

 

Thema: Dit kan echt niet  

Genesis 18:1-15; 18:16-33; 19:1-29  

Sara krijgt een kind. Een oude vrouw die alsnog moeder wordt. Abraham praat met de Heer over Sodom: 

zou God onschuldige mensen straffen? In Sodom gebeuren verschrikkelijke dingen. Lot en zijn dochters 

worden gered. 

 

Verhalen:  

De drie mannen, Genesis 18:1-15  

Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33  

Lot vlucht uit Sodom, Genesis 19:1-29 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

2 november Dido Perik  9 jaar  groep 6 

3 november Joshua Gomies  8 jaar  groep 5 

  Noa Hammink  11 jaar groep 8 

4 november Mirthe Eshuis  9 jaar groep 6 

  Feline Schmal  6 jaar groep3 

  Lisa Smith  7 jaar groep 4 

6 november Yfke Hinsenveld   7 jaar groep 4 
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Uitnodiging team bibliotheek en DCTwente 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Taal en rekenen, de basis die elk kind nodig heeft om zijn toekomst op te bouwen. Op school wordt aan deze vakken 

heel veel aandacht besteed. Maar wat als ondanks die inspanning de resultaten van de leerling achterblijven? 

Wanneer spreken we van ernstige taal- of rekenproblemen? 

Op dinsdag 17 november a.s. organiseren wij over dit thema een bijeenkomst voor de gemeente Almelo. Deze 

bijeenkomst is bedoeld voor ouders die meer willen weten over de zorg op het gebied van lezen, spelling en 

rekenen.  

In deze bijeenkomst willen wij aandacht besteden aan het diagnostisch onderzoek om de ernst van taalproblemen 

(dyslexie) en rekenproblemen (dyscalculie) vast te stellen. Daarnaast vertellen wij wat mogelijkheden voor 

behandeling zijn en hoe de behandeling er in de praktijk uitziet. Wij gaan in op mogelijkheden voor ouders om hun 

kind te helpen, en welke ondersteuning de bibliotheek daarin kan bieden. Uiteraard is er ruimte om uw vragen te 

stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats: 

Datum:  dinsdag 17 november 2015 

Tijd:  19.30 – 21.30 uur 

Plaats:   Bibliotheek Almelo, Het Baken 3, theaterzaal de Evenaar   

 

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Aanmelding vooraf via www.dctwente.nl of bij de bibliotheek. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annelie van Harten: annelie.van.harten@expertis.nl 

 

Graag tot ziens op 17 november! Teams van Bibliotheek Almelo en DCTwente. 

Extra sportmededeling 

 

Tafeltennis misschien iets voor uw kind of voor u?? Uitproberen ? 

Geen probleem. Je mag een maand lang gratis meetrainen !!.   

 Jeugdtraining op dinsdag van 18:30 

t/m 19:30 

 Seniorentraining op dinsdag van 

20:30 t/m 21:30 

 Voor iedereen 

 Laagdrempelig en sociaal !  

 Goed voor de motoriek  

 Eigen kantine : wat zorgt voor extra 

gezelligheid ! 

Kom langs in de gymzaal aan de Reeststraat of kijk voor meer informatie op www.blauwwit-almelo.nl 

http://www.dctwente.nl/
http://www.blauwwit-almelo.nl/

