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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  12 november  2015 

 

 

1e Prijs in de Week van de Techniek Almelo 

 
De groepen 6, 7 en 8 hebben vorige week meegedaan 

aan de ‘Week van de Techniek’. Tijdens deze week 

kregen ze de opdracht een nieuw muziekinstrument te 

ontwerpen, of een nieuw instrument van verschillende 

bestaande instrumenten te maken. 

We zijn er beretrots op dat De Huve hierbij de eerste 

prijs heeft gewonnen. Naast een cadeaubon van € 100,- 

kregen de kinderen en leerkrachten een prachtig 

juryrapport! 

 

Hieronder kunt u de tekst van het juryrapport lezen: 

 

De eerste prijs gaat naar de school die er dit jaar echt 

bovenuit springt. De leerkrachten, in grote getale 

aanwezig op de startbijeenkomst bij VDL, zijn ongetwijfeld zeer motiverend geweest om de leerlingen tot deze 

resultaten te brengen. Leerlingen zijn echt onderzoekend en ontwerpend aan de slag geweest met als resultaat een 

diversiteit aan instrumenten w.o. diverse gitaren, een Passie di Possier 3 in 1 (geweldig ontwerp, creatief met panfluit 

en schudbak), daarnaast een drumgitaar en dikke drumgitaar met plastic bekertjes in blikjes en snaren op een liniaal. 

Ook is het proces om te komen tot deze resultaten mooi beschreven. 

 

Kinderen en leerkrachten van groep 6, 7 en 8: Van harte gefeliciteerd! 

 

10-minutengesprekken 

 
Deze week hebt u de uitnodiging ontvangen voor de 10-minutengesprekken van 25 en 26 november. 
Denkt u aan het terug mailen van de briefjes aan de leerkracht van uw kind? 

Zie ginds komt… 

 
Dit weekend is het zover, de Sint komt aan in Nederland! Op het Sinterklaasjournaal hebben we de voorbereidingen 

van de Sint en zijn Pieten al kunnen zien voor de aankomt zaterdag in Meppel. 

Ook op De Huve hopen we snel weer wat van Sinterklaas te horen.  
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Eerder deze maand heeft Sint al contact opgenomen met de leerkrachten van de groepen 5, 6, 7 en 8 om door te 

geven dat hij de hulp van alle kinderen uit die groepen nodig heeft bij het uitdelen van cadeaus. Daarom zijn er in die 

groepen deze week al lootjes getrokken en doet iedereen zijn of haar best om 

Sinterklaas zo goed mogelijk te assisteren. De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 

mochten van de Sint op een verlanglijstje al aangeven welk cadeau ze graag 

willen hebben. 

 

De voorbereidingen voor een leuk en fijn feest zijn dus alweer in volle gang. 

Spannend (al zullen we er in de klassen op toezien dat het niet té spannend 

wordt voor sommige kinderen), zullen Sinterklaas en zijn Pieten de weg naar De 

Huve weten te vinden dit jaar? En wat is er toch aan de hand met die 

kiezelstenen? Hoe zit het met het Mirakel van Meppel? En komt de sleutel van 

de kamer met de schoencadeautjes op tijd op de juiste plek? We zullen het 

allemaal zien, de komende tijd…  

 

Schoolontbijt 

 
 
 
 
 
 
 
Vanochtend hebben we genoten van een lekker 
schoolontbijt. 
Wat is het gezellig om samen op deze manier de dag te 
beginnen. 
Ouders bedankt voor jullie hulp! 
 
 
 
 

 

Diploma’s 

 

Quinn de Fretes en Manoa Veldman uit groep 3 hebben hun zwemdiploma A gehaald. 

Van harte gefeliciteerd. 

 

Van de kleuters 

 

We zijn deze week begonnen met het werken over ‘Gezondheid’. De kinderen leren 

over hun lichaam, welk voedsel gezond en ongezond is en hebben de letter a geleerd 

van bijvoorbeeld appel. In de gang staat een tafel (naast de fruitkast) hierop mogen 

kinderen dingen van thuis meenemen die beginnen met de letter a. Dit is onze letter 

tafel.  

We hebben de hoek ingericht als ziekenhuis. Dit vinden de kinderen geweldig. De 

hoek zit elk werkmoment helemaal vol!! We hebben deze week zelfs al een 

wachtkamer erbij gemaakt, zodat nog meer kinderen bij deze hoek betrokken. 

Aankomend weekend komt Sinterklaas in Nederland. Wij kijken met de kinderen het 

Sinterklaasjournaal. Wij werken deze week nog over ‘Gezondheid. Daarna starten we 

met werken over Sinterklaas. We proberen deze periode niet al te lang te laten duren, 
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want bij sommige kinderen merken we nu al dat het een spannende periode is.  

Emma Lynn en Cas zijn beide jarig geweest en mogen vanaf nu dus ook elke dag naar school. Van harte gefeliciteerd 

beide  

Geld voor de anderen 

 

Voor de actie schoenendoos voor Hongarije is al € 39,50 gespaard. 

Al het geld dat vóór de kerstvakantie wordt gespaard gaat naar dit doel. 

Deze week zijn er veel goed gevulde schoenendozen gebracht. Morgen worden 

ze door de mensen van de Stichting Oost Europa opgehaald. Over een paar 

weken vertrekken zij met een wagen vol gevulde dozen naar Hongarije. Daar 

zullen de dozen worden uitgedeeld aan kinderen die het niet gewend zijn om 

eens een cadeautje te krijgen.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Lang zul je leven!  

Genesis 21:1-7; 21:8-21; 22:1-9  

Voor de verhalen van deze week maken we een sprong in de tijd. De jaren gaan voorbij, Abraham wordt ouder en 

sterft uiteindelijk. Na zijn dood komen twee mannen bij elkaar om hem te begraven: Isaäk 

en Ismaël. Ze praten over hun levens en het leven van hun vader. Over de tocht door de 

woestijn en de tocht naar de berg Moria. Maar ook over de Heer, die hun hele leven met 

hen mee gaat. 

 

Verhalen:  

Isaäk wordt geboren, Genesis 21:1-7  

Hagar en Ismaël moeten weg, Genesis 21:8-21  

Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-9 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

9 november Emma-Lynn Wouwenberg groep 1  4 jaar 

10 november Niels Oord   groep 7  11 jaar 

11 november Sanne Doldersum  groep 4  7 jaar 

14 november Nick Jansen   groep 4  7 jaar 

 

              

 


