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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   21 april  2016 

 

 

Extra studiedag 11 mei (herhaald bericht) 

 
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en dat is goed, want de wereld om ons heen is ook aan verandering 

onderhevig. 

We hebben steeds meer de mogelijkheid om via digitale middelen zoals tablets, computers, laptops de kinderen 

onderwijs op maat te bieden. Dat biedt kansen, want wat is er nou fijner dan jezelf te ontwikkelen op de wijze die bij 

jou past. Dit houdt wel in, dat wij als leerkrachten ook op een andere manier naar kinderen gaan kijken en hen op 

een andere manier gaan begeleiden. Het is goed om met andere leerkrachten ervaringen uit te wisselen en scholen 

te bezoeken die verder zijn in hun ontwikkeling.  

11 mei gaan wij samen met het team van De Telgenborch (onze collegaschool van de Schelfhorst) op scholenbezoek 

in Enschede. Dit betekent dus een extra vrije dag voor de kinderen. Het heeft nogal wat moeite  gekost om deze dag 

gepland te krijgen, vandaar dat we u niet eerder hiervan op de hoogte konden stellen. 

We hebben er begrip voor dat het voor u vervelend kan zijn zo’n extra vrije dag voor de kinderen, maar we hopen 

dat deze dag weer inspiratie oplevert waar uw kind zijn/haar voordeel uit kan halen. 

Na het bezoek zullen we onze ervaringen met u delen. 

 

Koningsspelen 

 

Koningsspelen groep 1 t/m 4 

 

Vrijdag is het dan zover, de Koningsspelen!  

Via dit bericht willen wij u attenderen op een aantal praktische 

punten. 

 

-De kinderen mogen oranje of rood-wit-blauwe kleding aan naar 

school. 

-De Koningsspelen worden ’s middags gehouden. Vrijdagochtend 

zal het gewone schoolprogramma worden aangehouden. 

-De kinderen nemen eten mee van thuis, net zoals op andere 

dagen. Wel zal er ‘s middags worden gezorgd voor iets lekkers. 

Als er ouders zijn die deze middag willen helpen, dan horen wij dat graag. Denk hierbij aan het begeleiden van een 

groepje of het verzorgen van de muziek. 

We hopen er samen een prachtige dag van te maken. 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
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Koningsspelen groep 5 t/m 8  

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 wordt dit feestelijke sportevenement georganiseerd door het Sportbedrijf 

Almelo. Alle groepen gaan op hun eigen locatie hun eigen programma volgen. Zo wordt er onder anderen 

gezwommen, gebadmintond, gevoetbald, geturnd en met kruisbogen geschoten. We hopen op mooi weer zodat het 

een zonnige sportdag zal worden. 

Op welke plaats ook en van welke leeftijd ook, elke groep begint met de openingsdans op het  nummer ‘Hupsakee’ 

van Kinderen voor Kinderen. Vorige week vrijdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hiervoor een dansles gehad 

van Femke Keupink van het Sportbedrijf. Het was best een lastig dansje dus het was fijn om dat even samen met 

haar in te studeren.  

Het programma van elke groep is anders, maar de schooltijden van de kinderen veranderen niet. Alle kinderen 

worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en zijn om 14.30 uur weer vrij. Het lunchpakket wordt 

meegenomen naar de sportlocatie. Wat extra drinken kan op deze dag wel verstandig zijn. Vrijdagochtend op school 

krijgen de kinderen allemaal een Huve-shirt zodat ze gemakkelijk herkenbaar zijn. Dit shirt laten ze weer achter op 

school. 

De kinderen van groep 5, 7 en 8 moeten wel denken aan het meenemen van hun fiets!  

Oudertevredenheidsonderzoek 

 
In de week van de laatste 10-minutengesprekken heeft u de gelegenheid gehad om een 

oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Deze keer hebben wij ervoor gekozen om het onderzoek op papier te 

laten invullen en dit heeft er toe geleid dat ruim 60% van alle ouders het onderzoek heeft ingevuld. Bedankt dat u de 

moeite heeft genomen om met ons mee te denken, samen kunnen wij onze school nog meer verbeteren. 

De uitkomst van het onderzoek laat over het algemeen een beeld zien waar wij ontzettend trots op zijn. Om maar 

gelijk met de deur in huis te vallen, 93%(!) van alle ouders geeft aan dat onze school bekend staat als een goede 

school. Daarnaast komen er ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren. Wij gaan natuurlijk ons 

uiterste best doen om deze punten aan te pakken en proberen samen met u onze school nog prettiger te maken.  

Wij gaan ons intern verder buigen over de uitkomsten van het onderzoek. 

Tijdens de informatieavond aan het begin van volgend schooljaar komen wij 

uitvoerig terug op de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Wij willen u nogmaals danken dat u met ons hebt meegedacht en ons de kans 

geeft om onze school op een nog hoger niveau te tillen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Medezeggenschapsraad van De Huve 

 

Bericht van de Oudervereniging 

 

Beste allemaal, 

 

Na de meivakantie start de avondwandelvierdaagse in Almelo!  

Loop jij mee?  

 

Startplaats: 9-10-11mei bij De Klup Berlagelaan 2 Almelo 

                      12 mei Buurtcentrum ’t Dok Sumatraplein 1 Almelo 

Starttijden: maandagavond t/m woensdagavond om 18:30 uur 



3 
 

 Donderdagavond voor de lopers van 10 en 15 km is de starttijd 18:00 uur en voor de lopers van 5 km 19:15 uur 

Afstanden: 5 of 10 of 15 kilometer 

Kosten: € 3,75 als je lid bent van een wandelbond, € 4,00 als je geen lid bent. Dit inclusief een medaille!! 

 

Inschrijven kan op 9 mei bij het startbureau. Het startbureau is elke avond geopend vanaf 18:00 uur. 

En DE HUVE is van de partij! 

Loop je mee? Stuur een mail naar ovdehuve@hotmail.com met je naam en welke groep je zit en jouw kledingmaat 

en welke afstand je gaat lopen. 

Wij zorgen voor de aanmelding en natuurlijk dat het shirt van de Huve voor je 

klaarligt.  

Voor alle kinderen van de Huve die meelopen hebben wij op de laatste dag 

een verrassing!  Overigens wij zorgen niet voor begeleiding dus vraag of je 

vader, moeder, opa, oma, buurvrouw, oom, tante met je meeloopt! ( 

Natuurlijk krijgen zij ook een verrassing!) 

 

Fijne vakantie!  

 

Deciana Leferink 

OV de HUVE 

06-46445163 

 

Excursie groep 6 

 

Groep 6 is afgelopen woensdag naar het Memory museum geweest in Nijverdal. 

We kregen hier een rondleiding over de 2e wereldoorlog. Er waren veel oude spullen uit deze tijd aanwezig in het 

museum. 

We hebben een interessante middag gehad en veel geleerd. 

 

Mocht u als ouder ook geïnteresseerd zijn? Kinderen van 6-15 jaar betalen maar € 2,50 voor een bezoek. 

Wellicht is het Anne Frank huis in Amsterdam ook een aanrader in de meivakantie. Kinderen t/m 9 jaar mogen  hier 

gratis naar binnen. 

 

 
 

Kampioenschap volleybal door Meike, Marèll, Lieke en Anouk Valk 

 
Zaterdag 16 april werden wij kampioen in sporthal Windmolenbroek. We hoefden maar twee van de zes sets te 
winnen en dat was al in de tweede set gelukt. Met de huldiging in onze eigen sporthal kregen wij een medaille, taart 
en rozen. Het was heel gezellig. Juf Christien kwam de tweede wedstrijd ook kijken, daarom hebben wij die wedstrijd 
heel goed gespeeld. 
We waren heel blij!!! 

mailto:ovdehuve@hotmail.com
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Piano diploma voor Bart 

 
Ik ben zaterdag 9 April naar het conservatorium in Enschede geweest. Daar moest ik mijn A1 piano-examen doen. Ik 

moest als eerste pianospelen. Alle kinderen werden nog zenuwachtiger omdat ik zo mooi had gespeeld. Nadat we 

allemaal gespeeld hadden moesten we nog een theorie examen doen. Ik was als eerste klaar. Toen mocht ik naar 

beneden en moest ik een tijdje wachten. Daarna kregen we allemaal ons diploma. 

 

Groetjes Bart (groep 5) 
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Schoolfotograaf 

 

Maandag 30 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar komt Foto Koch uit Baarn de foto’s maken. Broertjes en zusjes die 

nog niet op school zitten mogen met hun grote broer(s) en zus(sen) vanaf 8.15 uur op de foto.  

Nieuws van het kleuterplein 

 

Bedankt voor het sparen voor de wc rollen en keukenrollen. Onze voorraad is weer aangevuld. We hebben weer 

voldoende.  

 

Wat fijn dat er ouders willen helpen met de Koningsspelen. Het gaat een gezellige middag worden. Deze dag mogen 

de kinderen in oranje/rood/wit/blauw op school komen.  

Om 14.25 uur kunnen de kinderen uit de klas opgehaald worden. Dit keer zingen we geen afsluitend lied, maar kunt 

u wel het postvakje leegmaken en de werkjes meenemen naar huis. Graag het zwarte mapje in het postvakje laten 

liggen (groep 2 lln.) 

 

Wij werken na de meivakantie over het thema Bouwen.  

Heeft u voorwerpen/materialen die bij dit Thema passen en die we mogen lenen, dan horen we het graag.  

Wij wensen u allen een fijne meivakantie. Tot maandag 9 mei. 

 

Vriendelijke groeten, 

De leerkrachten van het kleuterplein 

 

Mededelingen 

 

Sportkleding 

Veel kinderen van onze school hebben in de afgelopen weken meegedaan aan het voetbaltoernooi, maar we hebben 

nog niet van iedereen de sportkleding teruggekregen. Wilt u de kleding zo snel mogelijk ongewassen inleveren op 

school? Alvast bedankt.  

 

Rapporten 

Wilt u het rapport van uw kind weer meegeven naar school? Alvast bedankt. 

 

Nieuws van de bibliotheek 

 

Gedichten en sprookjes  

bij de informatieboeken 

 

Als u met uw kind boeken gaat uitzoeken bij Bibliotheek Almelo,  zou u ook 

eens kunnen gaan snuffelen tussen de gedichtenbundels voor kinderen of bij 

de sprookjesboeken.  

Dit soort boeken staat bij de informatieboeken. Vraagt u er gerust naar als u de volgende keer bij Bibliotheek Almelo 

bent, daar wijzen ze  u graag waar u de gedichten en sprookjes kunt vinden. 

Met al uw vragen over (jeugd)boeken en lezen kunt u trouwens bij het bibliotheekpersoneel terecht! Zij helpen u 

graag. 
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Het feest is begonnen!  

Ruth en Handelingen 2:1-13  

Het verhaal van Pinksteren speelt zich af tijdens een feest: Het is Wekenfeest in Jeruzalem. Wat is dat eigenlijk voor 

een feest? Op het feest vertellen mensen elkaar het verhaal van Ruth. Ze vieren dat God voor mensen blijft zorgen.  

In het jaar van Jezus’ dood en opstanding werd het Wekenfeest ook weer gevierd. Maar of de leerlingen van Jezus 

vrolijk feest konden vieren terwijl ze eigenlijk verdrietig waren? Daarvoor moest het eerst Pinksteren worden! 

 

Verhalen:  

Vrij verhaal: Het Wekenfeest (Ruth + tien geboden)  

De tien geboden, Exodus 19:1-20:17  

De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week + de meivakantie zijn: 

 

20 april  Mattis Oord  groep 6  10 jaar 

              Samuel van Till  groep 2  6 jaar 

21 april  Jelle Westhoff  groep 8  12 jaar 

              Kay Westhoff  groep 8  12 jaar 

23 april  Lyam Schmal  groep 1  4 jaar 

24 april  Maaike Hutten  groep 8  12 jaar 

27 april  Lucia Melkonyan groep 4  8 jaar 

30 april  Luuk Steggink  groep 5  9 jaar 

             Parly Taveetyan              groep 1  5 jaar 

2 mei  Aniek Drees  groep 8  11 jaar 

3 mei  Nynke Talsma  groep 4  8 jaar 

5 mei  Joas de Vries  groep 2  6 jaar 

7 mei  Shania Brummer groep 2  6 jaar 

8 mei  Bart de Boer  groep 5  8 jaar 
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