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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  19 november  2015 

 

 

 

Afhaalpunten Bibliotheek Almelo 

 

Alle leerlingen van De Huve zijn in het bezit van een bibliotheekpas waarmee ze boeken kunnen lenen bij de 

Bibliotheek Almelo. 

Nieuw is dat je daarvoor niet meer naar de stad hoeft. 

Bibliotheek Almelo heeft nu afhaalpunten. 

Via de website van Bibliotheek Almelo kunnen boeken gereserveerd worden en kan aangeven worden bij welk 

Afhaalpunt ze worden opgehaald.  

Voor Windmolenbroek is het dichtstbijzijnde afhaalpunt bij voetbalclub Oranje Nassau, Maardijk 130. 

Zie voor verdere info www.bibliotheekalmelo.nl  

 

 
 

Bericht van de Oudervereniging 

 
Namens de OV willen wij iedereen die bij de bioscoopavond is geweest bedanken voor de gezellige en zeer 

geslaagde avond. 

Er waren veel enthousiaste kinderen en ouders die genoten hebben van de verschillende films. 

De avond heeft ons ook een mooie bedrag opgeleverd van €345.20.  

Dit geld zullen we weer gebruiken voor leuke activiteiten voor de kinderen op school. 

We hopen jullie de volgende bioscoopavond weer te zien. 

 

Sinterklaas 

 
Nog 15 nachtjes slapen…  

De Pieten hebben deze week al een bezoekje gebracht aan onze prachtig versierde school. We hebben geen 

schoorsteen dus ze zullen hun speciale stenen wel gebruikt hebben om de deuren te openen. Voor alle kinderen was 

er iets lekkers, maar o o o wat hadden sommige Pieten er een rommeltje van gemaakt. In de bovenbouw was 

Rommelpiet niet zo actief geweest in de lokalen, maar een leerling uit groep 7 wierp een blik in het vak van zijn tafel 

en zei toen: ‘Het is net of Rommelpiet hier wel geweest is.’ Misschien tijd voor een najaarsopruiming. 
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In veel klassen wordt het Sinterklaasjournaal gekeken. De avonturen van Sint en zijn Pieten zorgen voor een hoop 

gezelligheid. Vooral Pietje Paniek is erg populair. Regelmatig horen we ‘Paniek! Paniek!’ in de verschillende groepen.  

 

Volgende week worden er weer pepernoten gebakken en gaan de leerlingen van de bovenbouw thuis flink aan de 

slag met hun surprises. We zijn heel benieuwd wat zij allemaal maken en hopen op een mooie 

surprisetentoonstelling in de week van 30 november.  

 

Groep 8 op bezoek bij het AOC 

 
Vrijdagochtend 20 november brengt groep 8 een bezoek aan het AOC te Almelo. 

Hier krijgen we een rondleiding en krijgen we een indruk van de verschillende vakken 

die worden aangeboden op het AOC.  

 

Prietpraat in groep 4 

 
De leerlingen hebben een opdracht van begrijpend lezen. Zet boven de kolom de juiste titel! 

Er staan woorden in een kolom en daarboven moeten de leerlingen een woord zoeken waarin je in een oogopslag 

kunt begrijpen wat de woorden in de betreffende kolom gemeen hebben. 

In de kolom staan de volgende woorden: 

Schaaf 

Zaag 

Nijptang 

Beitel 

 

Uhhhm,  Tijn denk na en zegt enthousiast: Gamma of misschien Praxis! Hahahaahhhhhaaaaah 

( het antwoord is te mooi maar in het boek stond iets anders nl “gereedschap”. 

 

Bezoek aan dokter of tandarts 

 
Wilt u de afsparaken voor de tandarts en/of huisarts zo veel mogelijk buiten de schooluren plannen? Kinderen 
missen door deze bezoekjes vaak te veel van de les en dat is jammer. Dus graag na schooltijd of ’s morgens om 8 uur. 
 

Diploma 

 

Thijs Prinsen uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma A behaald. 

Wat een zwemkanjers in groep 3, elke week staat er wel weer een naam genoemd in 

de Stuifm@il. 

Thijs van harte gefeliciteerd! 

 

Matthijs Pas en Rick Lenferink hebben hun scheidsrechtersdiploma gehaald. Zij 

mogen nu de voetbalwedstrijden van de jongere spelers fluiten. Een topprestatie 

jongens!  

 

Van de kleuters 

 

De kinderen spelen volop in de hoeken over het Thema Gezondheid. We merken dat dit thema de kinderen erg 

aanspreekt. De meeste kinderen zijn zelf wel eens bij een huisarts geweest of in het ziekenhuis. Dit zie je in het spel 
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ook veel terug komen.  

Op het digibord leerden we deze week over de 

spullen die een huisarts gebruikt, denk hierbij 

aan: pincet, verband, gips, ledematen, de 

assistent, enz.  

In de experimenteerhoek mogen de kinderen 

experimenteren met pillen/medicijnpotjes, 

maatbekers, spuitjes, lepeltjes, pipetjes, enz. Ze 

kijken op welke manier ze het beste water over 

kunnen brengen van het ene potje naar het 

andere. Ze maken een eigen “medicijn”.  

 

 

 

We werken uiteraard vanaf volgende week over de Sint. Hij is inmiddels 

al weer in het land en we mochten zelfs al onze schoentjes zetten. De 

kinderen werden woensdag blij verrast met een heerlijk choco 

sinterklaasje in hun schoen. En wat een rommel had de rommelpiet 

gemaakt… Gelukkig konden de kinderen het weer razendsnel op de 

juiste plek zetten. 

 

Wij sparen doosjes die we kunnen gebruiken om in te pakken en wc 

rolletjes. Spaart u met ons mee?? 

De kinderen mogen spullen meenemen voor de kijktafel wat past bij het 

thema Sinterklaas.  

 

Op dinsdag kwam er onverwachts een zwarte piet bij ons in de klas. 

Deze deed met ons een pietendansje en daarna kregen we een klein 

cadeautje voor in de klas. Dit is een doosje met hierin tips voor 

bewegingsspelletjes voor tussendoor. Een mevrouw van Sportbedrijf 

Almelo had deze piet meegenomen om ons het bewegen tijdens en 

tussen de lessen door te stimuleren. Bedankt voor dit spontane bezoek 

en presentje.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Waar ben ik thuis?  

Genesis 23, 24, 25:1-11  

Net als vorige week horen we ook deze week over Isaäk en Ismaël die hun vader Abraham begraven. Ze praten over 

zijn leven: waar was hij nou echt thuis? 

 

Verhalen:  

Sara sterft, Genesis 23  

Isaäk en Rebekka, Genesis 24 

Verjaardagen 
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De jarigen van deze week zijn: 

 

17 november Emily Jones   groep 2  5 jaar 

18 november  Angelina Gundes groep 8  11 jaar 

               Paris Gundes  groep 7  11 jaar 

20 november Lyam van den Belt groep 2  6 jaar 

 

 

 


