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Eigenaar van het eigen leerproces 

 
Twee weken geleden schreef ik in de Stuifm@il over het gebruik van tablets in de groepen 4 t/m 8 vanaf komend 

schooljaar. Dit maakt dat wij de kinderen beter individueel kunnen volgen en begeleiden. Maar het betekent ook dat 

de stap om kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces te maken nu goed te maken is. 

Wij hebben onze lessen altijd volgens de methodes en volgens een schoolplan voorbereid en uitgevoerd. Daarbij 

keken we ook naar het niveau van de kinderen en naar wat zij nodig hebben om verder aan hun ontwikkeling te 

werken.  

Onze volgende stap is om kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.  Wat hebben kinderen daar 

onder andere voor nodig: 

1. Inzicht in hun eigen kwaliteiten. 

2. Inzicht in hun leerdoelen. 

3. De mogelijkheid om aan te geven wat zij nodig hebben om te kunnen leren. 

4. Samen kunnen werken en daardoor de mogelijkheid krijgen om te leren van elkaar. 

 

Door gesprekken met kinderen te voeren en de juiste vragen aan hen te stellen krijgen we de informatie die we 
kunnen gebruiken. De kind-ouder-leerkrachtgesprekken, zoals ze volgend jaar worden ingevoerd helpen hierbij, 
maar ook de evaluatiegesprekken die de leerkracht met de kinderen voert zijn belangrijk om kinderen te stimuleren 
en te motiveren eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 
 

Vrije vrijdagen groep 1 en 2 

 
Komend schooljaar hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 de vrijdagen in de even weken vrij. De groepen 1 en 2 

van De Huve zijn daarmee op dezelfde vrijdagen vrij als de groepen 1 en 2 van De Mare. Dit is overzichtelijk voor u 

en voor de kinderopvang. De data zullen ook in de jaarkalender van het komende schooljaar worden opgenomen. 

Afscheid juf Jeanet 

 
Zestien jaar geleden kwam juf Jeanet op De Huve. Zestien jaar heeft ze veel kinderen op haar eigen vrolijke en 

warme wijze begeleid. Voor een groot deel van de tijd in de kleutergroepen, maar ook aan de groepen 3 en 4 heeft 

ze een aantal jaren met veel plezier les gegeven. 

Nu is voor Jeanet het moment gekomen om een overstap te maken naar een andere school van onze stichting. Na de 

vakantie begint ze met haar werk op de Immanuelschool in Wierden. 
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Natuurlijk laten we haar niet zo maar gaan. Op woensdag 13 juli willen we samen afscheid van haar nemen. ’s 

Ochtends neemt ze afscheid van de kinderen van haar groep. Vanaf half één is er voor u gelegenheid om afscheid 

van Jeanet te nemen in de hal van de school en nog een kop koffie/thee met haar te drinken. 

We hopen dat velen van u in de gelegenheid zijn om dan te komen. 

 

Bedankochtend 

 

Zet u het vast in uw agenda? Donderdag 14 juli is de laatste schooldag voor de kinderen. Wij willen u die ochtend 

graag om half negen ontvangen voor een kop koffie/thee en taart om u te bedanken voor weer een fijn schooljaar 

met een goede samenwerking met u. Ook zijn we altijd erg blij met de hulp die we van u ontvangen tijdens 

activiteiten. We hopen dat we die ochtend veel van u mogen zien om elkaar daarna een fijne vakantie toe te 

wensen. 

 

Herinnering foto Koch 

 

aantal weken geleden zijn de kinderen op de foto gezet door Foto Koch. U kunt nog steeds inloggen via de code op 

het inlogkaartje dat uw kind heeft meegekregen. Is het inlogkaartje zoekgeraakt en u wilt toch graag kijken, stuur 

dan even een mailtje. Foto Koch kan dan zorgen voor een nieuw inlogkaartje. 

Diploma’s  

 
Suemaya Ring uit groep 4 heeft de groene slip met de oranje band gehaald met de sport karate. 

Het examen was wel moeilijk, maar ze heeft dit gehaald met vlag en winpel. 

Fijn om zo'n dame in de klas te hebben. 

 

Nils Chrisstoffels uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma B gehaald. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Tom en Storm uit groep 3,  hebben afgelopen woensdagmiddag de 3e prijs behaald met 

een voetbalwedstrijd van 90 minuten! 

Echte profvoetballers, ON is vast blij met ze. 

 

Emma Lynn uit groep 1 en Emily uit groep 2 hebben een beweegdiploma gehaald bij de 

kleutergym. Van harte gefeliciteerd, goed gedaan! 

Geld voor de ander 

 

Er is deze weken €18,55 opgehaald voor 'geld voor anderen'.   

Nieuws van het kleuterplein 

 

We hebben deze week een stamboom geschilderd en later de gezinsleden erbij getekend met wasco. De prachtige 

resultaten hangen in de hal.  

We leerden de letter F.  

Volgende week werken we nog één week over het thema “Familie”. 

Er kwamen een aantal kinderen in onze groep kijken de afgelopen weken. Sommige lln zijn al 4 jaar, bijna 4 jaar of 

in/na de vakantie 4 jaar. Welkom op de Huve; 

- Lara Tuken 

- Twan Doldersum 
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- Tirzah ter Maat 

- Yenthe Alving 

- Ruben Horstink 

- Riaan Horstink 

In mei en juni waren Liv van Aartsen en Valentina Bulters al 4 jaar geworden. Nogmaals welkom bij ons in de groep. 

Aanstaande vrijdag gaan we op schoolreisje. Wij hopen op een mooie zonnige dag. Komen jullie ons om 9.00 uur 

uitzwaaien aan de Zeven Bosjes?! De kinderen worden om half 9 in de klas verwacht.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Ik zie meer  

Mattheus 13:31-32.44.45-46  

Jezus vertelt over het koninkrijk van de hemel. Het lijkt op een mosterdzaadje, op een schat in een akker, op een 

kostbare parel. 

 

Verhalen:  

Het mosterdzaadje, Matteüs 13:31-32  

De schat in de akker, Matteüs 13:44  

De parels, Matteüs 13:45-46 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

27 juni  Bibi Trip  groep 1  5 jaar 

28 juni  Meike Jannink  groep 8  12 jaar 

  Joëlle van Rhee  groep 6  10 jaar 

30 juni  Jort Eshuis  groep 3  7 jaar 

1 juli  Thijs Doldersum groep 2  6 jaar 

2 juli  Lara Tuken  groep 1  4 jaar 

 


