
1 
 

                                 www.dehuve.nl  
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Dinsdag 19 januari hebben de kinderen een vrije dag i.v.m. een studiedag van het team. 

Start nieuwe jaar 

 
Namens het team van De Huve wens ik u allemaal een goed en gezond 2016 

toe. 

We hopen er samen met u en de kinderen een mooi jaar van te maken. 

 

Geld voor anderen 

 
In de weken tussen de herfst- en de kerstvakantie hebben veel kinderen geld meegebracht voor anderen. Dit geld is 

samengevoegd met het geld dat bij de collecte in de kerstdienst is opgehaald. In totaal mogen we de organisatie van 

de Schoenendoosactie blij maken met €320,00. Iedereen reuzebedankt voor het sparen.  

Vanaf nu zullen we weer verder sparen voor onze vaste goede doelen; stichting Wereldkinderen en babyhuis Ruama 

in Mozambique. Helpen jullie weer mee?   

Lezen in groep 3 

 
We leerden de ‘au’ van pauw. Vandaag hebben we samen ‘ou’ en ‘au’ woorden bedacht en op het juiste vel 
geschreven. Door deze woorden vaak te zien en te schrijven kunnen we deze goed onthouden. Zo knap zijn wij in 
groep 3! 
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Zwemdiploma’s 

 

Het is weer gelukt! 

Weer twee  zwemdiploma’s in groep 3. 

Timo Steggink en Nils Chrisstoffels hebben hun zwemdiploma A behaald. 

Van harte gefeliciteerd!!!!! 

 

Met vriendelijke groet,   

Annie Gombert 

 

Paardrijden door Mirthe 

 

Ik heb de tiende plek gewonnen met paardrijden. Er waren acht en twintig kinderen die meededen. Ik heb een beker 

gewonnen. 

 

Groetjes, Mirthe 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Allereerst willen wij u allen een gelukkig en gezond 2016 toewensen.  

We zijn afgelopen dinsdag gestart met het thema Winter. We hebben een wandeling gemaakt om te kijken waar we 

aan de natuur aan kunnen zien dat het winter is. Op dat moment lag er nog een klein beetje sneeuw, er zat ijs op de 

blaadjes en er waren kale bomen. We hebben gesproken over de vogels die moeilijker voedsel kunnen vinden. 

Aansluitend hebben we met de kinderen vogelzaadrolletjes gemaakt. De kinderen hebben wc rolletjes ingesmeerd 

met pindakaas, daarna mochten ze het in vogelzaad rollen. We hopen dat er maar veel vogels van mogen smullen. 

Op school hebben we er ook een paar in de boom gehangen voor het lokaal. We hopen er zeer binnenkort een 

roodborstje bij te zien.  
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We hebben voldoende doosjes, wc rolletjes en boterbakjes. Bedankt voor het sparen.  

We starten vanaf maandag 11 januari met een kleine kring tijdens de inloop. Elke dag zal er een ander groepje met 

een leerkracht in het lokaal een kringactiviteit doen. Dit zullen activiteiten zijn op het gebied van rekenen en taal. Op 

de tafel van dit groepje ligt dan een blad met de tekst: kleine kring. De kinderen kunnen dan een plekje zoeken in de 

kring en hoeven geen activiteit aan hun tafel te doen. De andere 

leerkracht zal aanwezig zijn bij de overige groepen. Zij werken gewoon 

aan hun eigen tafel met het klaargelegde werk.  

Wat knap dat er deze week al veel kinderen afscheid bij de deur namen 

van hun ouders. Hopelijk volgen de andere kinderen snel. Het is rustiger 

voor de kinderen en ze leren zelfstandig aan het werk te gaan. Wilt u dit 

thuis met uw kind bespreken, dit doen wij ook in de groep.  

Vriendelijke groet, 

Leerkrachten groep 1 en 2  

Bijbelverhalen 

 

Thema: Ik ben dichtbij  

 

Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12  

Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen, en 

daarmee komt ook iets van God dichtbij mensen. In de bergrede vertelt Jezus wat dat betekent. 

 

Verhalen:  

Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:18-22  

Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25  

Het geluk, Matteüs 5:1-12 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

5 januari Kjell Reuvekamp groep 5  9 jaar 

6 januari Emmanuel Bedrosian groep 5  9 jaar 

8 januari Chimène Janse  groep 5  8 jaar 

9 januari Tijn Otten  groep 5  9 jaar 

10 januari Roos Kroezen  groep 1  5 jaar 

 

 


