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Kind-ouder-leerkrachtgesprekken 

 
Deze week zijn de 10-minutengesprekken tussen u en de leerkracht van uw kind over zijn/haar ontwikkeling. 
Dit zijn tevens de laatste 10-minutengesprekken in deze vorm. 
 
We hebben gemerkt dat we in gesprekken met kinderen horen dat ze heel goed kunnen vertellen waar ze goed in 
zijn, wat ze moeilijk vinden, waar ze hulp bij nodig hebben en vooral ook op welke manier ze geholpen willen 
worden. Ook kunnen ze feilloos aangeven of ze zich wel/niet goed op hun plek voelen in de groep en waardoor dat 
komt. Dit maakt dat wij er vanaf volgend schooljaar voor kiezen om de gesprekken te gaan voeren mét kinderen en 
ouders in plaats van met ouders óver de kinderen. 
 
Deze kind-ouder-leerkrachtgesprekken voeren we met alle 
kinderen, dus vanaf groep 1 t/m 8. 
Voor de gesprekken nemen we dan niet 10 maar 15 minuten, 
zodat we het rustiger kunnen uitvoeren. 
De gesprekken zullen verspreid over 4 schooldagen worden 
ingepland. Op de nieuwe schoolkalender worden de dagen al 
aangegeven. 
De eerste gesprekken met ouders en kinderen zijn de 
kennismakingsgesprekken, die zijn ingepland van 12  t/m 15 
september. 
 
Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om daarnaast een gesprek 
alleen met de leerkracht aan te vragen. Dat gesprek wordt 
dan gepland buiten de kind-ouder-leerkrachtgesprekken.  
 

VVE thuis 

 
Gisteren was de laatste bijeenkomst van VVE thuis. Het was erg gezellig en dank zij de meegebrachte hapjes ook erg 
lekker!  
In het begin van het schooljaar hebben ook een aantal ouders van De Huve deze bijeenkomsten bijgewoond. Zijn er 
bij deze deelnemers nog boekjes thuis? U kunt ze dan inleveren bij de leerkrachten van groep 1/2. Wij zullen er dan 
voor zorgen dat ze op de juiste plek worden ingeleverd. 
 

Hartelijk welkom  (nieuwe rubriek) 

 
13 juni was de eerste schooldag voor Ezra, Joëlle en Levi van Rhee. Ezra zit in groep 1, Levi in groep 4 en Joëlle in 
groep 6. Best spannend om zo aan het eind van een schooljaar van je eigen vertrouwde school te vertrekken en hier 
op De Huve te starten. We hopen dat jullie samen met jullie ouders een goede tijd op De Huve zullen krijgen. 
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Nieuw in groep 1 in de maand juni: 
 
Valentina Bulters 
Twan Doldersum 
Tirzah ter Maat  
 
Voor jullie ook een hartelijk welkom op De Huve 
 

Diploma’s en medailles 

 

Joas de Vries en Samuel van Till hebben het zwemdiploma A gehaald. 

Lyam van den Belt heeft het zwemdiploma B gehaald. 

Alle drie zitten ze in groep 2. Jongens van hare gefeliciteerd. 

 

 

Evi Bosveld uit groep 8 is cum laude geslaagd voor haar muziekexamen B 

Zij schrijft: 

 

Zaterdag 18 juni heb ik mijn B-examen van saxofoon gedaan in Ommen. Ik moest heel veel verschillende dingen 

spelen. Zelf had ik al 7 stukken voorbereid die ik moest spelen op mijn examen. Ik moest ook nog een paar stukken 

prima vista spelen, dat is dat je niet mag oefenen maar het stuk wat je voor je krijgt meteen moet spelen. 

Uiteindelijk is het heel goed gegaan. Ik had voor alles een 9, behalve voor prima vista melodisch, daar had ik een 8 

voor en voor uit het hoofd spelen had ik een 10. Uiteindelijk ben ik net als bij mijn A-examen cum laude geslaagd. 

Daarna ben ik met mijn ouders naar Walibi geweest en daar hebben we feest gevierd. 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Wij hebben zaterdag meegedaan aan de clubkampioenschappen Van Achilles.  

Anouk Smallenbroek werd 1e en Sanne van de Riet werd tweede. We hoefden niet 

tegen elkaar. 

We vonden het erg leuk om mee te doen. 

 

Groetjes, Sanne en Anouk 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Wij werken de komende weken over het thema Familie. 

We praten met de kinderen over familieleden, je voor- en achternaam en 

leren het lied passend bij het thema. We maken een slinger met structuren, 

vouwen een fotolijstje en bouwen een familiehuis in de bouwhoek. Groep 2 

leerlingen werken in hun werkmapje. 

 

Deze week zijn de 10 minuten gesprekken, vrijdag krijgen de kinderen hun 

rapport mee naar huis.  

 

We praten over het schoolreisje van volgende week vrijdag. Spannend en 
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leuk. We gaan met de bus naar 't Hofke in Bentelo. Info over het schoolreisje staat in de informatiebrief die u deze 

week via de mail hebt ontvangen. 

 

Dictee in groep 4 

 

Wij maken in groep 4 klassikaal een woordendictee en dan leest de leerkracht een zin en het woord dat 

opgeschreven moet worden 2 keer voor. 

Na enkele zinnen voorgelezen te hebben, vraagt één van de jongens: 

  

Juf kan je wat slomer doen, ik kan je niet bijhouden......je praat te snel! 

Dus vanaf nu ga ik heeeel sloooom praten. 

 

Groeten, juf Bregje 

 

Bijbelverhalen 

  

Thema: Groeien  

Mattheus 13: 1-9.24-30.36-43  

Jezus vertelt over de zaaier. Op de ene plek groeit het zaad beter dan op de andere plek. Als er onkruid tussen het 

graan staat, haalt de boer het niet weg omdat hij dan ook het graan zou beschadigen. 

 

Verhalen:  

De zaaier, Matteüs 13:1-9  

Graan en onkruid, Matteüs 13:24-30  

Wat betekent het?, Matteüs 13:36-43 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

20 juni  Tirzah ter Maat  groep 1  4 jaar 

  Sofie Leferink  groep 7  12 jaar 

21 juni  Thijs Prinsen  groep 3  7 jaar 

23 juni  Jasmijn Fehrmann groep 6  10 jaar 

 

 

 


