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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  26  november  2015 

 

De Kerstviering is op donderdag 17 november, aanvang 19.00 uur in de Pniëlkerk. Meer info in een volgende 

Stuifm@il. 

Sinterklaasnieuws 

 
Op 4 december is het zover, dan bezoekt Sinterklaas De Huve! We kijken uiteraard erg uit naar dit bezoek. Sint heeft 

ons laten weten dat hij rond 08.45 uur zal arriveren. We zullen we dan met de hele school op het plein staan om 

Sinterklaas welkom te heten. Hierbij zijn alle ouders van harte uitgenodigd. Komt allen, de aankomst zal ook dit jaar 

weer een prachtig gezicht zijn!  

Nadat we de Sint hebben onthaald en toegezongen gaan de kinderen met hun meester of juf naar de klas om daar 

het Sinterklaasfeest te vieren. Er zullen foto’s gemaakt worden waardoor u thuis ook kunt genieten van deze 

feestelijke dag.  

 

Enkele praktische mededelingen voor die dag: 

 De schooldag begint gewoon om 8.30 uur. De kinderen zullen met hun juf of meester naar buiten komen 
voor de ontvangst van Sinterklaas. 

 Kinderen die dat willen, mogen die dag verkleed als Sint of Piet naar school komen.  

 Het is de bedoeling dat de kinderen voor de ochtendpauze wel gewoon hun fruit en drinken meenemen, ze 
lunchen thuis. 

 De kinderen zijn op 4 december om 12.30 uur vrij. 
We wensen iedereen alvast een heel gezellig Sinterklaasfeest toe! 

Verkeersveiligheid brengen en halen 

 
Van verschillende ouders krijgen wij het signaal dat het op de parkeerplaats aan de Karekiet ’s ochtends bij het 

brengen en ’s middags bij het halen erg druk is en soms zelfs onveilig! 

In deze tijd van het jaar worden veel kinderen met de auto gebracht en gehaald en zoals u weet is de parkeerruimte 

naast de school beperkt. 

Wilt u, om ongevallen te voorkomen, er samen met ons zorg voor dragen dat de situatie veilig blijft? Parkeren bij het 

winkelcentrum en binnendoor het laatste stukje naar school lopen is een goede uitwijkmogelijkheid. Natuurlijk is op 

de fiets of lopend naar school komen een gezond alternatief.  

 

Geld voor anderen 

 

Er is in de afgelopen 2 weken €13,45 opgehaald voor ‘Geld voor anderen’. Hieronder vindt u een bericht over de 

inzamelingsactie van de voedselbank en RTV Oost.  

http://www.dehuve.nl/
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Samen voor de voedselbank met RTV Oost 

 

Van 7 t/m 18 december organiseert RTV Oost een inzamelingsactie voor de Voedselbanken van Overijssel. Op de 

radio, de televisie en via internet zullen zoveel mogelijk mensen worden opgeroepen om boodschappen mee te 

nemen voor al die mensen die onder de armoedegrens leven. Wist u dat 1 op de 9 kinderen in Overijssel onder 

ontbijt naar school gaat omdat er niet voldoende voedsel is?  

 

Ook onze school gaat hieraan meedoen. Wij zijn inzamelingspunt voor de boodschappen van buurtbewoners, maar 

willen natuurlijk zelf ook actief gaan inzamelen.  

Vanaf maandag 7 december zullen er in onze school kratten staan waar de boodschappen in gedaan kunnen worden. 

Wat zou het geweldig zijn als iedere leerling in de 2 weken tot de kerstvakantie 2 producten van de lijst kan 

meenemen. Samen helpen we dan de voedselbanken in Overijssel om bijstandsgezinnen een voedzame kerst en een 

goede start van het nieuwe jaar te geven. Mogen we rekenen op uw hulp?  

 

Hieronder vindt u alvast het boodschappenlijstje van de voedselbank:  

(Let op: de producten moeten wel houdbaar zijn buiten de koelkast!) 

 

Aardappelen (zak van 5 kg)  

Braadolie  

Broodbeleg (appelstroop, jam, hagelslag en pindakaas) 

Fruitdranken 

Fruit in blik of pot 

Groente in blik of pot 

Melk en/of drinkyoghurt (halfvol) 

Koffie en thee 

Liga koeken 

Maaltijdsoep 

Pasta 

Vis en vlees (in blik)  

 

Vacature hoffotograaf 

 
In het verleden maakte Thon Greevink, de man van juf Lydia, foto’s bij vieringen en gebeurtenissen op school. Nu juf 

Lydia met pensioen is en zij en Thon van hun vrije tijd genieten, zijn we op zoek naar iemand die deze taak wil  

overnemen.  

Het is fijn als een vast persoon dit wil doen en hij of zij bij schoolvieringen (bijna) altijd wel in de gelegenheid is om 

aanwezig te zijn. We zijn op zoek naar een vader, moeder, opa of oma met een leuke camera en een flinke dosis 

enthousiasme. 

Bent of kent u deze persoon? Neem dan contact op met juf Laura (ib@dehuve.nl) 

Gefeliciteerd 

 
Selina uit groep 7 heeft op 24 november een broertje gekregen. Hij heet Dylano. Van harte gefeliciteerd! 
 

Diploma 

 

Thijs Mooi uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma B behaald.   

Van harte gefeliciteerd! 
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Van de kleuters 

 

In groep 1-2 werken we over de Sint. De kinderen spelen in de 

hoeken, knutselen rondom het thema, tellen in de 

pepernotenfabriek, schrijven verlanglijstjes en brieven voor de Sint 

en schilderen over Sinterklaas. Donderdag 26 november en 

donderdag 3 december oefenen de kinderen in het speellokaal voor 

een Pietendiploma. Ze krijgen hiervoor een Pietenpaspoort. Als het 

paspoort helemaal afgestempeld is, dan krijgen de kinderen een 

Pietendiploma.  

 

 

 

 

Op vrijdag 

4 december komt Sinterklaas op school en ook in onze klas. 

Deze dag mogen de kinderen als Sint of Piet verkleed op 

school komen. De kinderen zijn om 12.30 uur vrij. Geeft u 

nog wel fruit en drinken mee voor het tussendoortje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms hebben kinderen op school een ongeluk. Uw kind krijgt dan van ons een andere onderbroek en broek aan, 

soms is het zelfs nodig om droge sokken aan te trekken. We merken dat onze bak leeg aan het worden is. We krijgen 

dus niet van iedereen de geleende kledingstukken terug. We zouden u willen vragen om de geleende kleding zo 

spoedig mogelijk (gewassen) weer in te leveren bij school.  
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Er komt een tijd…  

Jesaja 9:1-6; 11:1-10; 40:1-11  

We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft in een tijd waarin de mensen het moeilijk hebben. 

Maar Jesaja heeft hoop. Hij vertelt over licht in het donker. Er zal een kind geboren worden dat vrede brengt. Er 

klinkt een stem in de woestijn, God zal zich laten zien. 

 

Verhalen:  

Licht in het donker, Jesaja 9:1-6  

Overal vrede, Jesaja 11:1-10  

Een weg door de woestijn, Jesaja 40:1-11 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

23 november Mariena Bochichyan groep 8  11 jaar 

24 november Jevon Hilberink  groep 8  11 jaar 

  Sanne van de Riet groep 8  12 jaar 

26 november Noa Lucassen  groep 7  10 jaar 

28 november Priscilla Abdo  groep 1  5 jaar 

29 november Stan Franke  groep 8  11 jaar 

  Jurre Hinseveld  groep 1  5 jaar 

 

 

 


