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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  3 december  2015 

 

 

Roken op het plein 

 
We zien het de laatste tijd vaker gebeuren: rokende ouders op het plein. We kennen op De Huve de 

regel  dat er niet wordt gerookt in het gebouw, maar ook niet op het plein van de kinderen. We 

verzoeken u hiermee rekening te houden. 

 

Kerstviering 

 
Donderdag 17 december vieren we met alle kinderen van de school het kerstfeest in de Pniëlkerk aan de 
Rembrandtlaan. Aanvang is 19.00 uur. De dag daarna, op vrijdag 18 december mogen de kinderen een uurtje 
uitslapen. De kinderen die op tijd wakker zijn, mogen natuurlijk op de gewone tijd naar school, de meesters en juffen 
zijn er om ze te ontvangen. 
 

Sinterklaas in de bieb 

 

In de bibliotheek aan het Baken 3 is woensdagmiddag een sinterklaasfeest. 

Van 15.30 uur toto 16.30 uur zijn Sinterklaas en een groep Pieten in het bibliotheekcafé “De Meridiaan”. 

Kinderen en hun ouders, grootouders of andere begeleiders zijn welkom om mee te doen met het maken van 

tekeningen, het zingen van liedjes en om te praten met Sint en zijn Pieten. 

 

Johan Bijkerk speelt op de piano alle bekende sinterklaasliedjes. 

Voor snoep en drinken wordt gezorgd, en de entree is gratis voor iedereen! 

 

Zwemdiploma 

 
In groep 3 is er weer een zwemdiploma behaald! 

Imke Greevink behaalde diploma B.   

Van harte gefeliciteerd. 

 

Pietenpaardrijden, door Maartje Mooi 

 
Ik heb meegedaan aan Pietenpaardrijden. En toen gingen we een half uur spelletjes doen. En de spelletjes waren 
slalommen om pionnen en dan met ballen tegen blokken gooien en weer terug. En daarna ging ik met een plastic 
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zwaard door ringen en ook weer terug en daarna ging ik over balkjes en in de mand gooien en weer terug over de 
balkjes. En uiteindelijk gingen ze de prijzen uitreiken en ik had 15 punten. Ik kreeg een beker en een medaille. 
 
Groeten van Maartje Mooi, groep 6 
 

Korte cursussen in het Möll’nwiek 

 

In januari start Kaliber Kunstenschool met een nieuwe reeks 

korte cursussen. Nieuw dit jaar zijn de korte cursussen in 

wijkcentrum Möll’nwiek, waar kinderen én volwassenen 

kennis kunnen maken met een deel van ons aanbod!  

Een korte cursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten of 60 

minuten, waar je direct aan de slag gaat en in korte tijd veel 

leert. Dit is bijvoorbeeld een goede basis om door te stromen 

in een jaarcursus. De kosten voor kindercursussen zijn 79 

euro.  

 

Vrijdag 15 januari starten ze in wijkcentrum Möll’nwiek en de 

inschrijvingen zijn begonnen! Kijk voor het totale aanbod en inschrijvingen op: 

www.kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod-almelo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van de kleuters 

 

Op maandag hebben Jurre,  Ayse en Thomas een poppenkast 

voorstelling gegeven aan de kinderen. Deze werd spontaan 

bedacht tijdens het werken in de hoek. Wat knap dat deze 

kinderen dit bedenken en aan de rest van de klas laten zien. 

Verder zijn weer prachtige werkjes gemaakt deze week. 

Sinterklaas en zwarte Piet van Kapla, een groot pietenhuis en er 

worden prachtige stoomboten gemaakt.  

 

 

 

Verder stijgt de spanning al behoorlijk. A.s. vrijdag is het dan eindelijk zover. Sinterklaas komt op De Huve.  

De kleuters hebben er super veel zin in, maar vinden het stiekem toch ook wel een beetje spannend. 
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We wachten ’s ochtends met z’n allen op Sinterklaas op het plein. Blijft u ook gezellig even kijken? 

Daarna gaan de kinderen met de leerkrachten naar binnen om daar het feest verder te vieren. 

Sinterklaas komt in het speellokaal en hier mogen de kinderen dansjes doen, liedjes zingen, kunstjes/trucjes laten 

zien/ enz. En niet te vergeten: alle kinderen krijgen een cadeau. 

 

 

 

U heeft al via de mail een uitnodiging gekregen om de 

kinderen eerder uit de klas op te halen. De werkjes en 

het cadeau kunnen dan samen meegenomen worden 

naar huis. En uiteraard sluiten we deze ochtend dan 

weer af met het zingen van het Thema lied.  

 

Vanaf volgende week werken we over de kerst. We zijn al begonnen met het oefenen van de liedjes voor in de kerk. 

Het loopt een beetje door elkaar, maar i.v.m. tijdgebrek is het toch verstandig om hier alvast mee te beginnen. 

Tijdens dit thema leren we de letter K van Kerst.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Er klinkt een stem  

Matteüs 3:1-12; Lucas 1:26-38; 46-55  

Die stem waar Jesaja eeuwen geleden al over vertelde, wordt vandaag gehoord. Johannes de Doper staat in de 

woestijn en roept over de Heer die naar mensen toe komt. Maria hoort de stem van de engel, die vertelt dat zij een 

kind zal krijgen. Als ze bij haar tante Elisabet is, zingt ze het uit van vreugde. 

 

Verhalen:  

Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12  

Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38  

Het lied van Maria, Lucas 1:46-55 
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Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

3 december Janelle de Vries  groep 5  9 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


