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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   7 juli  2016 

 

 

Leerlingenraad 

 

Leerlingenraad  

 

Het is al weer een tijdje geleden dat wij een een taart hebben uitgereikt voor het beste idee. 
Ideeën zijn er voor om uit te werken en dat hebben we gedaan. Volgend schooljaar gaan we starten op onze school 
met een leerlingenraad. 
 
We hebben hierbij de volgende doelstellingen voor ogen: 
*   We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen, 
*  We willen actief burgerschap bevorderen, 
*  We willen onze leerlingen mee laten denken en praten over -onderdelen van- het 
schoolbeleid, 
*  De leerlingen maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen, 
*  We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of 
grote   algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf 
spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt. 
 

 
Natuurlijk gaan we jullie allemaal op de hoogte houden hoe en wanneer de leerlingenraad tot stand komt. 

 

Afscheid juf Jeanet 

 

Denkt u aan het afscheid van juf Jeanet? Woensdag 13 juli is er voor u gelegenheid afscheid van haar te nemen van 12.30-

13.30 uur. We zouden het erg fijn vinden om dan met u nog een kop koffie/thee te drinken. 
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Vakantielezen 

 

 
 
Het is bijna zomervakantie. Uit het onderzoek ‘Kansrijk Onderwijs’ van het Centraal Plan Bureau is gebleken dat 

kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ 

genoemd. Het is dus belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen. 

 
Download de VakantieBieb-app 
 
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele 

gezin. Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen in de app. Laat de vakantie dus maar 

beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel.  

Via deze link vindt u de informatie die u hiervoor nodig heeft: http://www.tabletportaal.nl/VakantieBieb-app.html 

Afscheid groep 8 

 
Volgende week gaat groep 8 afscheid van ons nemen. Dit doen ze door een prachtige musical voor ons op te voeren. 
Dinsdagmorgen zullen ze de liedjes uit de musical laten horen aan de kinderen van de onderbouw. Dinsdagmiddag is 
de opvoering van de hele musical voor de kinderen van de bovenbouw. Opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 8 
kunnen bij deze opvoering aanwezig zijn. Wel graag van te voren opgeven via uw kleinkinderen in groep 8. Dan 
weten we hoeveel stoelen we kunnen klaarzetten. 
 
’s Avonds wordt de musical uitgevoerd voor de ouders van groep 8. We starten om 19.30 uur. De leerlingen zelf 
weten hoe laat ze aanwezig moeten zijn voor het omkleden en schminken. 
We wensen hen ToiToiToi. Zet hem op het wordt vast geweldig. 
 

Laatste schooldag 

 
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag voor de kinderen.  In elke klas in een gezellig programma voor de kinderen.  
’s Ochtends om half negen staat er voor u op het pleinkoffie/thee en taart klaar. We hopen dat u allemaal tijd hebt 
om nog even te blijven om zo elkaar een fijne vakantie te wensen. 
 
Daarbij komt nog een lekkere verrassing van de Oudervereniging voor de kinderen. Zie hun onderstaande bericht: 
 
Bij deze nog een laatste nieuwsbericht vanuit de Oudervereniging. 

Donderdag 14juli a.s. Is alweer de laatste schooldag van dit schooljaar. 

De tijd vliegt! We kunnen als Oudervereniging terug kijken op een geslaagd schooljaar met verschillende activiteiten. 

Uiteraard sluiten wij dit schooljaar dan ook graag met een leuke dag af! 

Voor deze laatste schooldag is dan ook geregeld dat er een echte patat wagen komt op het schoolplein van “De 

Huve”. 

Voor alle leerlingen is er tussen de middag een bakje friet met saus! 

http://www.tabletportaal.nl/VakantieBieb-app.html
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Dus laat de boterham maar thuis, het is snack time! (ook aan allergieën is gedacht) 

Helaas komt het wel eens voor dat een van de kinderen geen patat lust, zou u in dat geval voor uw eigen zoon of 

dochter een lunch pakketje mee willen geven? Alvast dank! 

We hopen op een geslaagde laatste schooldag! 

 

Groet, De Oudervereniging 

 
De schooldag stopt om 13.30 uur en dan begint de vakantie van de kinderen.  
 

My cup of tea in groep 4 

 
My cup of tea? 

Ja in groep 4 gaan ze vrijdagmiddag aan de Engelse cup of tea en met de lekkernijen die bij een high-tea horen. 

Deze worden door de leerlingen zelf gemaakt, dat wordt smullen. 

Ik denk niet dat er iets over blijft voor het thuisfront, helaas! 

Op Facebook komen de foto's te staan dus u geniet mee. 

 

Penalty schieten 

 
Dinsdag heeft Cem Schrier uit groep 6 meegedaan met de wedstrijd om de 
Penaltybokaal 2015-2016 bij voetbalvereniging Oranje Nassau. Hij heeft daarbij de 
3e prijs gewonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot je nek in de drek 

Jessie en Jaimie van Driel uit groep hebben op 2 juli 

meegedaan aan "Tot je nek in de drek. 

Wat een toppers!  

 

Hallo, ik ben Jaimie ik heb mee gedaan aan tot de nek in de 

drek ik heb heel veel plezier gehad en ik zat ook nog vast in 

het drijfzand en ik ben heel vies geworden en ik was met  

een goede vriendin van mijn moeder. En dit wou ik 

vertellen. 

 

Hallo, ik ben Jessie  ik heb ook mee gedaan met tot de nek 

in de drek en het was niet zo leuk  want je moest door de 

sloot en ze hadden ook 4 kuilen gegraafdten daar zat grijze 

drek in. Ik heb er maar 2 gedaan en zo zag ik eruit vies en 

smerig.en er deden 205 mensen mee en ik was nummer  31 

en ik was samen met mijn moeder. 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

We hebben een super mooi/gezellig/gaaf/leuk schoolreisje gehad bij 't Hofke in Bentelo. De kinderen hebben 

heerlijk gespeeld. Er liggen nog een aantal sokken op school, kijkt u er even tussen welke van uw kind is?! 

 

Donderdag 7 juli is de 'rommelmarkt' op de Huve. U komt toch ook?! Ouders en kinderen van het Kleuterplein 

mogen om 14.00 uur eerst luisteren naar het Thema lied en daarna kunnen ze winkelen. De ouders en kinderen van 

de rest van school mogen vanaf 14.30 uur aansluiten. Neemt u kleingeld mee?! 

 

We hebben vorige week afscheid genomen van de stagiaires Talar en Merwe. Vrijdag is de laatste dag van Marije en 

volgende week is de laatste week van Lianne. Allen heel erg bedankt voor jullie hulp en heel veel succes verder. 

 

Volgende week dinsdag kijken we naar de musical van groep 8. Woensdag vieren we het afscheidsfeestje van Juf 

Jeanet, u komt haar toch ook om half 1 even een hand geven?! 

De kleuters mogen deze dag verkleed naar school komen.  

Donderdag is de laatste schooldag, we maken er een gezellige dag van en zullen deze dag afsluiten met patat!!  

Om half 2 zijn alle kinderen vrij!! 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema:  

Wat zeg je nou?  

Mattheus 14:1-12.34-36; 15:21-28  

Johannes de Doper vertelt koning Herodes dat het niet goed is wat hij gedaan heeft. Later zegt de dochter van 

koningin Herodias iets verschrikkelijks. Een Kanaänitische vrouw vraagt Jezus om hulp. Als Jezus zegt dat het brood 

van de kinderen niet voor de honden is, antwoordt zij dat kruimels al genoeg zijn. 

 

Verhalen:  

De dood van Johannes de Doper, Matteüs 14:1-12   

Jezus gaat toch door, Matteüs 14:34-36  

De Kananese vrouw, Matteüs 15:21-28 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

2 juli  Jasper Vos  groep 5  9 jaar 

5 juli  Evi Bosveld  groep 8   11 jaar 

8 juli  Andy Oghana  groep 6  10 jaar 

9 juli  Imke Greevink  groep 3  7 jaar 

10 juli  Lisa Wang  groep 6  10 jaar 

 

 

 

 


