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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   11 februari 2016 

 

 

Dienst van kerk en school 

 
Op zondag 13 maart zullen we onze jaarlijkse scholendienst houden bij baptistengemeente De Bron. De officiële 

uitnodiging volgt nog, maar noteert u deze datum alvast in uw agenda want het belooft een feestelijke kinderdienst 

te worden die u niet wilt missen.  

Bericht van de MR 

 

Afgelopen week tijdens de 10-minutengesprekken bent u door leden van de MR gevraagd de ouderenquête in te 

vullen. U heeft hier massaal gehoor aan gegeven en daarvoor zij wij u dankbaar. Tot nu toe hebben we zo'n 80 

formulieren ontvangen! Dat is ruim 3 keer meer dan 2 jaar geleden en daarmee zeer zeker representatief.  We 

hopen volgende week donderdag tijdens de vergadering al wat conclusies te kunnen trekken, we zullen die aan u 

terugkoppelen.  

Ook bent u gevraagd om een tip te geven aan de MR die u, voorzien van uw naam, in de ideeënbus kon doen. 

Volgende week donderdag zullen we kiezen welke tip het meest waardevol is en die wordt beloond met een taart. U 

heeft nog tot die vergadering de tijd om als nog een tip in de ideeënbus te doen, deze staat in de hal bij 

binnenkomst.  

Mocht u nog een enquêteformulier mee naar huis hebben genomen, om die in alle rust in te vullen, dan kan het 

ingevulde formulier ook in de ideeënbus.  

 

We willen nogmaals bedanken voor uw medewerking, wij stellen het erg op prijs! 

 

Acrogym 

 

 

Afgelopen zaterdag heeft Janelle de Vries uit groep 5 de derde prijs gehaald met de 

Acrogym. Samen met oud Huvenaren, Lisa Snippe en Marél Veendorp. Bij de trio's in de 

categorie D-lijn junior kregen ze een bronzen medaille. Zij behaalden 25.1 voor hun 

oefening en dat is heel goed! Van harte gefeliciteerd.  
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Zwemdiploma 

 

Sanne Doldersum uit groep 4 heeft haar zwemdiploma A gehaald. Sanne, van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We sluiten deze week het thema Restaurant af. We hebben donderdag heerlijke pannenkoeken gegeten. Wat fijn 

dat de moeders deze voor ons hebben gebakken. Ze smaakten heerlijk!! 

Vanaf volgende week werken we over Het Museum/Kunst. Op dinsdag komt kunstenaar Ruud van ’t Hul een 

bezoekje brengen aan onze groep. Hij komt vertellen over de kunst die hij maakt. We kijken erg uit naar zijn bezoek.  

Heeft u thuis schilderijen die wij op school mogen lenen voor een tentoonstelling in onze klas?? Op deze manier 

willen we de kinderen kennis laten maken met verschillende soorten kunst.  

Vorige week kwam Fay de Groot bij ons in de groep kijken en deze week kwam Damian Poelakker voor de eerste 

keer bij ons in de groep kijken, wij wensen hen beide veel plezier toe op de Huve.  

Naomi Krukkert is al een poos thuis vanwege een heupoperatie. We gaan in groepjes met de kinderen bij haar op 

bezoek. Misschien vindt u het leuk om haar een kaartje te sturen. Haar adres is: 

Naomie Krukkert 

Zeven Bosjes 161 

7609 GC Almelo 

 

Vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het kleuterplein 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Wat gebeurt er nu?  

Matteüs 14:13-21; 22-33. 16:13-20  

Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt bijzondere dingen mee. Vijf broden en twee vissen zijn genoeg 

voor een grote groep mensen, er is overvloed voor iedereen. Het is een wonder. Na deze gebeurtenis komen Petrus 

en de andere leerlingen in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. Als Petrus ziet 

dat het Jezus is, durft hij zelf ook uit de boot te stappen. Jezus redt hem als hij bang is. 

 

Verhalen:  

Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21  

Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33  

Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20 
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Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

10 februari Jamie van Driel  groep 3  7 jaar 

12 februari Mika Tijink  groep 1  5 jaar 

                                           

 


