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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  14 januari 2016 

 

 

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

Vaardigheden van de 21e eeuw 

 

We leven in een snel veranderende maatschappij. De wereld ziet er voor onze 

kinderen heel anders uit, dan de wereld waarin wij opgroeiden en naar school 

gingen. Wij haalden onze informatie nog voornamelijk uit boeken; onze kinderen 

surfen over het internet en krijgen zo een vracht aan informatie binnen. Ook 

leggen kinderen via het internet snel contacten met anderen. Dit biedt kansen 

en bedreigingen. Hoe bereiden we onze kinderen daar op een goede manier op 

voor? 

 

Op De Huve doen we dit o.a. door het aanbieden van tabletonderwijs en door tijdens projecten aandacht te 

schenken aan Mediawijsheid: Hoe ga je wijs om met alles wat je via de media binnen krijgt. Hoe kunnen we op een 

positieve manier communiceren in de klas, op het plein, maar ook op WhatsApp enz. Ook tijdens onze Kanjerlessen 

krijgen deze onderwerpen aandacht. 

Hiervoor is het  nodig dat we de kinderen leren kritisch te lezen en te denken. Klopt er wat er staat, is dat wat we 

lezen een feit of een aanname. 

 

Op het kleuterplein starten we al met het leren samenwerken en het leren plannen en op een creatieve manier 

problemen op te lossen. Ook vaardigheden die de kinderen nodig hebben.   

 

Via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=V9ZwFdyEa5s komt u bij een filmpje met nog meer informatie 

over de vaardigheden van de 21e eeuw.  

 

Cijfers en letters 

 
Suzan Schmal heeft er voor gezorgd, dat de groepen 3 t/m 8 goed te vinden zijn door 
mooie grote cijfers bij de klassen te maken. Bij ons kleuterplein komt het woord 
‘kleuterplein’ in grote letters op de ramen. Het staat super en het is bijzonder handig voor 
mensen die op bezoek komen. 
Suzan, hartelijk bedankt! 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
https://www.youtube.com/watch?v=V9ZwFdyEa5s
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Nieuws van Sportbedrijf Almelo 

 
Sportbedrijf Almelo heeft dit schooljaar elke week een ‘school van de week’. De leerlingen 

van groep 4 tot en met 8 van die scholen krijgen dan gratis toegang tot het zwembad. 

Binnenkort zijn wij ‘school van de week’ en krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 een 

toegangskaartje waarmee ze op 22 januari met korting  toegang krijgen tot het zwembad. 

Wij wensen iedereen alvast heel veel zwemplezier toe.  

 

Dode hoekles in groep 7 

 
Groep 7 heeft een dode hoek les gehad,  we hebben geleerd wat de 
dode hoek is. We vonden het erg leuk. We mochten in een 
vrachtwagen zitten,  en een ander moest langs de vrachtwagen in de 
dode hoek lopen.  Degene  die in de vrachtwagen zat kon dan zien 
wanneer iemand in de dode hoek liep. We hebben geleerd  hoe je kan 
voorkomen dat je in de dode hoek loopt of fietst.  
 
Groetjes Noa, Celeste en Anne  
 
 
 

Snappet door de ogen van de kinderen 

 

Snappet is een digitaal programma voor kinderen op school. Ze krijgen een eigen tablet en ze moet hier op inloggen. 

Als ze de tablet aandoen, staat de les al klaar. Bovenin zit een gele knop, als je daar op drukt, begin je met de les. 

Eenmaal ‘binnen’ kun je vakken kiezen zoals: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, woordenschat en 

studievaardigheden. Als de kinderen aan het werk zijn, kan de juf of meester alles op de computer zien. 

Het fijnste vinden wij dat je zelf kan kiezen wat je doet. Je krijgt ook opdrachten die niet te moeilijk of te makkelijk 

zijn. 

 

Groeten, 

Janelle en Marit uit groep 5 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Let op: volgende week dinsdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. 

 

Op zaterdag 9 januari is Boaz Kleiker geboren. Zijn grote broer Thomas mocht afgelopen maandag trakteren. Wij 

wensen de familie Kleiker veel gezondheid en geluk met hun zoon en broertje! 

 

Wij werken nog steeds over de winter. Wij leren de letter V. Wij hebben een winterwerkje gemaakt. In de hoek 

kunnen de kinderen dierendokter spelen. De zieke dieren worden daar beter gemaakt. De leeshoek hebben we 

omgetoverd tot een bibliotheek. De kinderen maken van de lego een dierenambulance, met de blokken bouwen ze 

een vogelvoederhuis en in de rekenhoek leggen ze de winterplaatjes in de juiste volgorde.  

 

Vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het kleuterplein.  
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Doe eens niet gewoon!  

Matteüs 6:1-4,5-15, 19-24  

Bij God gaat alles net anders dan je zou denken. Als je iets goeds doet voor andere mensen, moet je niet om je heen 

kijken om te zien of iedereen wel weet hoe goed jij bent. Als je het in het verborgene doet, ziet God het des te beter. 

Bij het bidden moet je niet zoveel mogelijk moeilijke woorden gebruiken; bid gewoon om wat je nodig hebt. Maak je 

druk om een schat in de hemel. Doe eens niet gewoon! 

 

Verhalen:  

Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4  

Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15  

Een schat in de hemel, Matteüs 6:19-24 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

7 januari  Christian Oghana groep 3  7 jaar 

11 januari Jaydee Matla  groep 8  11 jaar 

 

 

 


