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Snappet in de groepen 4 t/m 8 
 

De ontwikkeling op het gebied van digitale technologie gaat hard. Waren we een 

aantal jaren geleden trots op onze mooie digitale schoolborden, nu worden deze 

alweer vervangen door touchscreens met nog meer mogelijkheden en een 

verbeterde beeldkwaliteit. 

 

In groep 5 en 6 hebben we de afgelopen 1 1/2 jaar ervaring opgedaan met het 

werken met de tablets van Snappet. Hierop staan de methodes die we voor 

rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gebruiken. De kinderen zijn daarbij in 

staat om op hun niveau te werken, waarbij ze direct feedback krijgen op hun werk. 

De leerling en ook de leerkracht ziet direct hoe er gewerkt wordt en of de leerling het werk begrijpt. Extra uitleg kan 

dan ook snel worden gegeven aan de kinderen die dat nodig hebben. We zien aan de verbeterde resultaten op 

groepsniveau dat de leerlingen hier baat bij hebben. We zien dat de leerkracht meer en beter op de leerling 

afgestemde instructie geeft en daardoor werken de leerlingen gemotiveerder.  

 

Volgend schooljaar breiden we het tabletgebruik dan ook uit naar de 

groepen 4 t/m 8. 

Natuurlijk blijven de kinderen daarnaast ook gewoon schrijven, 

werken met hun handen en in boeken lezen. 

We waken ervoor dat er een goede balans blijft tussen het werken op 

de tablet en andere werkvormen die ook bijdragen aan de 

ontwikkeling. 

 

Wilt u meer weten of wilt u eens zien hoe er met een tablet gewerkt 

wordt? Kom dan binnen en we laten het u graag zien.  

 

Migratie van de mailserver De Huve 

 
Deze week is er een migratie van de mailserver van De Huve geweest. De 

leerkrachten, IB en directie  ontvangen de mail via deze server. Deze migratie is niet 

vlekkeloos verlopen, waardoor wij een dagdeel geen mail hebben ontvangen. De 

mail die vanaf dinsdagavond tot en met woensdagmorgen naar ons is verstuurd is 

voor een groot deel verdwenen. Tussen deze mail zaten ook verschillende 

aanmeldingen voor de 10-minutengesprekken. Heel vervelend. Mocht u in die 

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


2 
 

periode mail naar ons hebben verstuurd en geen antwoord van ons hebben ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 

deze mail nogmaals te versturen? 

Alvast onze hartelijke dank.  
 

Rembrandtschildertjes 

 
Wij hebben mee gedaan aan de Rembrandtschildertjes waarbij wij zijn uitgekozen om door  te 

gaan naar een talentenklas. Daar hebben wij heel veel geleerd over kleuren mengen en 

abstract schilderen. Daarna hadden we een expositie   in Hof 88. En toen gingen we naar het 

Twentse Lente festival en daar werd de beste Rembrandtschilder uitgekozen en dat was 

Celeste Veendorp.  

Noa Lucassen en Celeste  Veendorp. 

Zwemmen 

 
Van 4 tot en met 8 juli organiseert Zwem- en Polovereniging de Veene de jaarlijkse Almelose zwemvierdaagse. Het 

evenement vindt plaats bij Zwembad Het Sportpark in Almelo. De zwemvierdaagse vindt dit jaar plaats voor de 

zomervakantie.  

 

De zwemvierdaagse is van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli van 18.00 tot 20.00 uur. Omdat het evenement op 

vijf avonden plaats vindt kan er één avond worden overgeslagen. Zwemmen is een sport die door iedereen beoefend 

kan worden. De zwemvierdaagse wordt dan ook georganiseerd voor alle mensen. Iedereen die in het bezit is van een 

zwemdiploma kan en mag deelnemen. 

 

T/m 19 juni kun je bij het inschrijven voor de zwemvierdaagse een gratis zwembadkaartje krijgen om te oefenen!  

Kosten  

Voorverkoop: € 7,-  

Kassaverkoop: € 8,- 

 

Ook worden er leuke nevenactiviteiten georganiseerd waaraan Sportbedrijf Almelo mede invulling gaat geven. Zo 

vindt er bijvoorbeeld een verloting plaats, waarvan de hoofdprijs een fiets is. Verder zullen er allerlei versnaperingen 

te koop zijn rond het zwembad 

 

Gevonden/verloren 

 
Sanne Doldersum uit groep 4 is haar blauwe Hema vest kwijt. 

Het is een nieuw vestje maat 98/104. 

Wie heeft dit vestje gezien of per ongeluk mee naar huis genomen? 

Sanne wacht in spanning af..... 

 

Taekwondo 

 

TaekWondo 

Ik heb de Witgele band gehaald op Taekwondo. 

Ik heb daar super me best op gedaan want het was best moeilijk 

We hebben daarvoor 3 maanden voor getraind. 

Maar op Maandag 6 juni heb ik het examen gehouden op de hoofdlocatie. 
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Ik vind het super leuk dat ik mijn Witgele band heb gehaald. 

Op weg naar de Gele band!  

 

Ayrton Zweers 

 

Sponsorloop ziekte van Huntington 

 

Voor de leerlingen van groep 5 was gisteren een sponsorloop met als doel geld in te zamelen voor verder onderzoek 

naar de ziekte van Huntington. 

De kinderen hebben enorm hun best gedaan en er is flink gelopen waardoor er een mooi bedrag bij elkaar is 

verdiend. De tussenstand stond gisteren al op € 1301,60. Kinderen van groep 5, we zijn trots op jullie! 

 

  
 

De vakantiebieb app 

 
De vakantiebieb app 

De vakantiebieb app is een leuke app om in de vakantie te gebruiken. Het gaat als volgt: Je download de 

vakantiebieb app op je ipad, tablet of telefoon. Je opent de app en voert je e-mailadres in en daarna open je je e-

mail. Er staat een link in en die open je en accepteert het. En dan kun je boeken GRATIS downloaden om lekker in de 

auto te lezen als onderweg bent naar je vakantie. 

 

We vinden het een leuke app. 

Het is een aanrader om te downloaden. 

  

Groetjes Lusin en Selina uit groep 7. 
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Zie je wel?  

Jona 3,4  

Jona wordt nog een keer geroepen door God, nu gaat hij wel naar Nineve. De stad komt tot inkeer en God vergeeft 

hen. Maar Jona is boos. ‘Zie je wel!’ roept hij. ‘Zo gaat het nu altijd…’ 

 

Verhalen:  

Jona in Ninevé, Jona 3  

Jona onder de boom, Jona 4  

Psalm 130 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

14 juni  Sanne-Lynn Oord  groep 1  5 jaar 

15 juni  Olivia Breuër   groep 6  10 jaar 

16 juni  Twan Doldersum  groep 1  4 jaar 

  Tamaria Misakian  groep 6  10 jaar 

  Haik Serop   groep 7  11 jaar 

  Chelsea Voorn   groep 1  5 jaar 

 

 

 


