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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   26  mei  2016 

 

Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 is op vrijdag 1 juli. Meer informatie volgt via de eigen leerkracht. 

 

Schoolfotograaf 

 
Maandag 30 mei komt de schoolfotograaf op school. 
Vanaf 08.15 uur bent u van harte welkom met kinderen die nog niet op school zitten. De fotograaf 
zal dan al starten met het maken van foto’s van de broertje en zusjes. U kunt dan wachten in de 
ruimte voor het speellokaal. 
Dit jaar is gekozen voor een witte achtergrond (puur) wellicht is dit handig om te weten als u de 
kleren voor die dag klaar legt.  
 

Nieuwe leerkrachten 

 
Jeanet van Dam heeft kort geleden de vraag gekregen of zij de overstap wilde gaan maken naar een andere school 

binnen onze stichting om daar het onderwijs aan de groepen 1 en 2 om te zetten naar het werken op een 

kleuterplein. Dit is voor haar een mooie uitdaging die ze graag wil aangaan. 

Voor ons betekende dit dat we op zoek gingen naar een goede vervanger en die hebben we gevonden. 

Elise Deijk  zal haar plaats gaan innemen. Elise heeft vorig jaar bijna het hele schooljaar als vervanger van Lydia 

Greevink gewerkt en heeft in dat jaar laten zien dat ze een fijne collega is en een fantastische juf is voor de groepen 

1 en 2. Elise heeft vorig schooljaar al ervaring opgedaan met het opzetten van het kleuterplein en heeft zich dit 

schoojaar verder bekwaamd in het werken met leerpleinen. 

Daarbij wordt een deel van de tijdelijke uren van Lisette van den Berg omgezet in vaste uren en daar zijn we erg blij 

mee. Ook Lisette is een aanwinst voor ons team en is vanaf het begin betrokken geweest bij het werken 

op het kleuterplein. 

We feliciteren Jeanet van harte met haar nieuwe baan en we 

feliciteren en verwelkomen Elise en Lisette. Daarbij zal Mariëlle 

natuurlijk ook op het kleuterplein werkzaam blijven.  

Formatie in de groepen 3 t/m 8 

In deze groepen zullen volgend jaar dezelfde leerkrachten staan als dit schooljaar 

 

Groep 3 Annie Gombert 
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Groep 4 Bregje Smit en Marjon Kerkdijk 

Groep 5 Rutger Sibma 

Groep 6  Berry Noppers 

Groep 7 Liesbeth de Lange 

Groep 8 Christien Sickman 

 

Er zijn nog wat dagen in te vullen i.v.m. opnemen ouderschapsverlof en de wens een dag minder te werken van een 

leerkracht. Zodra al deze vakjes zijn ingevuld krijgt u de namen van de leerkrachten te lezen die dit gaan uitvoeren. 

 

Nieuws uit groep 3 

 
In groep 3 maakten we  een gedichtje. 

Omdat dit gedichtje 11 woorden heeft, noem je dit “een elfje”. 

 

   
 

Diploma’s 

 

Mees Reuvers  uit groep 1 heeft het zwemdiploma A gehaald. 

 

Thijs Mooi en Timo Steggink uit groep 3 hebben met voetbal een medaille behaald.  

Ze werden 3e in een voetbaltoernooi van de mini’s! 

O.N. is zeker blij met deze toppers. 
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Spreekbeurt in groep 6 over de wensambulance 

 
In groep 6 houden alle kinderen een spreekbeurt. Liv hield vorige week 

donderdag haar spreekbeurt over de Wensambulance. Na haar 

spreekbeurt kon iedereen een kijkje nemen in de Wensambulance.  

De wensambulance is bedoeld voor zieke mensen die de wens hebben 

om ergens naar toe te gaan en alleen liggend vervoerd kunnen worden. 

Dat kan zijn voor een familiebezoek of naar een voorstelling of zelfs een 

bezoekje aan het strand. 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We sluiten deze week het thema Bouwen af met het tentoonstellen van bouwwerken aan de ouders van de kleuters. 

Deze week werkten we uit onze werkmapjes. We volgden een bouwtekening voor het maken van een huis van lego 

en we volgden een stappenplan voor het vouwen van een 3d huis. De meeste kinderen kunnen dit al heel 

zelfstandig. Er werd volop gebouwd in alle hoeken. 

We starten volgende week met het thema Vervoer. We hebben al een aanmelding gekregen van een vader die komt 

vertellen over zijn beroep als buschauffeur. Wat leuk en leerzaam zal dit zijn voor de kinderen. Meer vertellers zijn 

welkom, we horen dit graag.  

Denkt u aan de schoolfotograaf die op maandag 30 mei op de Huve komt. 
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Doe iets!  

Ester 4,5  

Mordechai zegt dat Ester iets moet doen tegen het plan van Haman. Haman laat een paal neerzetten, hij wil dat 

Mordechai daaraan vastgebonden wordt. 

 

Verhalen:  

Mordechai zegt dat Ester iets moet doen, Ester 4  

Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8  

Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

23 mei  Rutger Lolkema  groep 8  12 jaar 

  Suemaya Ring  groep 4  8 jaar  

  Robin van Varik  groep 6  10 jaar 

29 mei  Dani Jansen  groep 5  9 jaar 

 

 


