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Informatieavond onderbouw 

 
Dit jaar zijn we gestart met het werken met de groepen 1 en 2 op het kleuterplein. We zien dat we door deze 

organisatievorm meer aandacht hebben voor de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.  

Binnen het kleuterplein hebben we verschillende leer- en ontdekhoeken en er is een ruimte voor instructie aan 

kleinere groepen kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat instructie aan kleine groepjes een groter effect heeft dan 

een klassikale instructie. 

Naar aanleiding van deze ervaringen, de ervaringen van andere scholen en de uitkomsten van onderzoeken hebben 

we het besluit genomen om komend schooljaar  twee middagen per week te werken in leerpleinen voor de groepen 

1 t/m 4. Kinderen uit groep 3 en 4 hebben nog veel behoefte aan spelenderwijs leren en de interesse van kinderen 

uit groep 2 ligt al vaak bij het leren lezen en rekenen. Instructie en begeleiding kan op de pleinen  worden geboden 

aan kinderen die  in een andere groep zitten, maar even ver zijn in hun ontwikkeling. 

Een aantal weken geleden hebben we het werken in leerpleinen uitgevoerd op twee middagen in de groepen 1 t/m 

4. De ouders van deze groepen waren hiervan op de hoogte gesteld middels een brief.  

Op maandagavond 7 juni om 19.30 uur willen we u graag een presentatie geven over hoe deze middagen zijn 

verlopen en hoe we dit in het nieuwe schooljaar op de dinsdag- en donderdagmiddag gaan voortzetten. 

Zomerlezen met de VakantieBieb! 

 
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven 

lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de 

VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale 

kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 

voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op 

uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal 

gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste 

versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store 

of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
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Sterrenkunde 

 

Ik ben Stan Franke. Ik heb dinsdag in de vakantie een certificaat van de cursus sterrenkunde 

gekregen. Ik, papa en een collega van papa hadden ook een certificaat gekregen. Er was daar 

een koepel met 2 grote telescopen en planetarium dat ik een keer mocht besturen. We hadden 

de baan van Mars berekend. We hadden Jupiter en de Orion nevel gezien. De banen van de 

planeten op schaal gezet.  

Campagneteam Huntington 

 
Hoi, ik ben Kay uit groep 5 en ik ben 9 jaar. Mijn vader heeft de ziekte Huntington en mijn tante ook. Omdat dit een 

heel erge ziekte is, wil ik graag geld inzamelen voor onderzoek. Voor mijn vader en mijn tante, maar natuurlijk ook 

voor alle andere mensen met deze vreselijke ziekte. 

Ik heb Max leren kennen en hij heeft 50% kans dat hij de ziekte ook krijgt. Dat is natuurlijk heel erg als je weet dat je 

de ziekte later ook kunt krijgen. Op de website doodgezwegen.nl staan veel filmpjes van mensen met Huntington. Ze 

zeggen dat het te laat is voor mijn tante, maar ik hoop dat het kan veranderen. Ik hoop dat mijn tante en mijn vader 

toch nog beter worden. Daar is alleen heel veel geld voor nodig. 

 

Hoe kunt u mij helpen om geld in te zamelen? 

U kunt een bandje (€ 2,-) en een sleutelhanger (€2,-) bij mij kopen of bij meester Rutger. 

 

Wilt u meer informatie over deze ziekte? Ga dan naar doodgezwegen.nl 

 

Groeten, Kay Mink 

 
 

Avond 4 daagse 

 

Eva en Silvano uit groep 5 hebben vorige week de avondvierdaagse gelopen. Wij hopen dat jullie volgend jaar ook 

allemaal meelopen. Wij waren nu de enige kinderen van De Huve en wij zouden het erg leuk vinden als er meer 

kinderen meedoen. 

We hebben veel door het bos gelopen en we kregen een pakje drinken, een appel, ontbijtkoek, speculaas en ranja. 

De vierde dag liepen we door de stad en voor ons liep de fanfare. 

Aan het einde kregen we een medaille, zoals te zien is op de foto. 

 

Groetjes, Eva en Silvano 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

We hebben deze week de letter B geleerd. De kinderen 

hebben met hun lichaam geprobeerd de letter b uit te 

beelden. Op de foto kun je het resultaat zien.  

We stempelen met een sponsje de stenen van een 

muur, we gaan verder met het maken van een 

plattegrond en tekenen onze gemaakte bouwwerken na. 

Met meneer Johan hebben de kinderen een huisje van 

hout gezaagd. Dat was soms best lastig, maar met een 

beetje hulp van meneer Johan is het goed gelukt!! 

In de kleine kring deden we een letter spelletje.  

Volgende week is de laatste week dat we werken over 

het thema bouwen.  

 

Door naar het Nederlands Kampioenschap turnen 

 

Hallo allemaal wij zijn Jen, Loes en Esmée. 

Wij zitten op turnen en trainen 25 uur in de week en 

hebben hard getraind hard voor het NK. Loes en Jen zijn 

allebei door. 

Loes en Esmée hebben allebei nog toetselfinales gehaald. 

Esmée is helaas geblesseerd geraakt, maar ze heeft wel 

de hele wedstrijd uitgeturnt. Met een gebroken voet! 

We hebben er zo hard voor getraind dat we er hardstikke 

blij mee zijn. 

Met vriendelijke groet: Jen, Loes en Esmée :-)  



4 
 

Nieuws uit groep 3 

 

Jort Eshuis heeft meegedaan aan Expeditie MergeRijk in Valkenburg en behaalde hiermee een diploma. 

Jort weet nu heel veel over grotten. 

 

Jari Reuvekamp heeft een medaille behaald door mee te doen aan Campina spelen. 

Hij heeft veel op de melkvee-boerderij geleerd. 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Een gevaarlijk geheim  

Ester 2,3  

Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze joods is. Haar oom Mordechai verijdelt een aanslag op koning 

Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen voor hem buigt. Als Mordechai dat niet doet, wordt Haman zo boos dat 

hij alle joden wil laten doden. 

 

Verhalen:  

Ester wordt koningin, Ester 2:1-18  

Mordechai ontdekt een geheim plan, Ester 2:9-13  

Mordechai buigt niet, Ester 3:1-15 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

16 mei  Kim Essink  groep 8  12 jaar 

18 mei   Loes Verbeek  groep 8  12 jaar 

22 mei  Karlijn Drees  groep 3  7 jaar 

 

 

 

 

 

 

 


