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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, maandag 29 augustus  2016 

 

Vandaag ontvangt u een extra Stuifm@il. Hierna zal de Stuifm@il steeds weer op donderdag worden verzonden. 

Informatieavond onderwijs op De Huve 

 
Vandaag zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Een jaar waarin er een aantal dingen gaat veranderen binnen 
onze manier van lesgeven en het begeleiden van de kinderen. 
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben vandaag hun Snappet tablet in ontvangst genomen en zijn gestart met 
het digitaal werken tijdens de lessen rekenen-, taal-, spelling-, en begrijpend lezen. Dit geeft ons de mogelijkheid om 
de leerlingen beter en meer individueel te begeleiden. Een groot voordeel. De kinderen worden daarnaast meer 
uitgedaagd om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. 
We hebben vorig jaar in de Snappet-groepen al gezien dat dit tot betere motivatie, concentratie en resultaten leidt. 
Kinderen werken ongeveer 1 ½ uur per dag met de tablet, de overige tijd zijn er gewone boeken en schriften en 
andere werkzaamheden. 
 
Mede door deze manier van werken wordt het mogelijk de leerlingen mee te laten denken en praten over hun eigen 
ontwikkeling. Ze kunnen aangeven welke vragen ze hebben en welke hulp ze nodig hebben om zich verder te 
ontplooien. 
 
We praten binnen de school veel over de ontwikkelingen op het gebied van rekenen, taal en de overige 
schoolvakken. 
Hierbij doen we er alles aan om elk kind zich te laten ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.  
Daarnaast zien we het als Christelijke school als onze opdracht om ook de overige talenten van onze leerlingen te 
helpen ontplooien. Hierdoor wordt hun gevoel van eigenwaarde vergroot en krijgen zij meer zelfvertrouwen. 
 
Het afgelopen schooljaar zijn we op zoek gegaan naar een onderwijsconcept dat past bij onze visie en bovenstaande 
ontwikkelingen. De ouders van de MR zijn hier nauw bij betrokken en hebben op een positief kritische wijze met ons 
meegedacht. Tevens heeft een klankbordgroep van ouders ons als sparringpartner in dit proces ondersteund. 
Daarbij heeft basisschool De Telgenborch (onze collegaschool in de wijk de Schelfhorst) samen met ons dit proces 
doorlopen. Samen hebben we besloten om op beide scholen ons aan te sluiten bij het concept dat past bij onze visie 
en nieuwe manier van werken. 
 
Over deze ontwikkelingen en meer willen we met u praten op maandagavond 5 september van 19.30 – 21.30 uur. 
We hebben deze avond een gast die ons zal vertellen over hoe we op De Huve onderwijs in een nieuwe tijd vorm 
gaan geven met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en hun talenten. Hoe we dit doen met behulp van de 
nieuwe middelen en  de bijbehorende organisatie in de school. 
 
We hopen dat veel van u in de gelegenheid zijn om deze avond bij te wonen. Wilt u in antwoord op deze mail 
aangeven of u wel/niet aanwezig kunt zijn? 
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Verkiezing nieuw MR lid  

 
Voor de vakantie hebben wij u al geïnformeerd over de vacature binnen de mr. Mocht u zich nog verkiesbaar willen stellen, 

dan kan dat nog tot aanstaande vrijdag (mr@dehuve.nl). Indien er meerdere aanmeldingen zijn, worden er verkiezingen 

georganiseerd om het nieuwe mr-lid te bepalen. 

De aspirant-leden krijgen volgende week de gelegenheid om zich voor te stellen in de stuifmail (bij belangstelling wordt u 

hierover geïnformeerd).  

Tijdens de kennismakingsgesprekken krijgt u de gelegenheid om uw voorkeur kenbaar te maken. Er zal een stembus in de 

hal van de school staan waarin u uw stembriefje kunt achterlaten.  

Mocht er slechts één aanmelding zijn, dan zal deze persoon automatisch plaatsnemen in de mr. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: mr@dehuve.nl 

 

Met vriendelijke groeten namens de medezeggenschapsraad, 

 

Rutger Sibma 

 

Opening Pannakooi 

 
Hij staat er, de pannakooi!!! 
Langverwacht en uiteindelijk toch gekregen. 
We zijn de ouders van de oudervereniging (en daarmee alle ouders van deze school) dankbaar 
voor het feit dat zij dit financieel mogelijk hebben gemaakt. Dus: ouders, namens alle kinderen 
van De Huve: Bedankt!! 
Vorige week heeft de fa. Hudepohl uit Oldenzaal het hekwerk en de goaltjes geplaatst. 
 
Dit vraagt om een feestelijke opening. Dit zal morgenmiddag vanaf 13.15 uur plaatsvinden op 
het plein van De Huve met medewerking van niemand minder dan: Bram Castro en Reuven 
Niemeijer van de mooiste voetbalclub die we kennen: Heracles!! Ook hiervoor mogen we de 
oudervereniging bedanken. OV, we zijn blij met jullie. 
 
Hoe die opening zal gaan gebeuren is nog even een verrassing. Dat het supercool gaat worden spreekt voor zichzelf. 
 

Welkom 

 
We mochten vandaag heel wat nieuwe kinderen welkom heten. Een aantal van hen was voor de vakantie al eens 
geweest voor een ‘wenbezoek’, maar we zullen ze hier allemaal even noemen. 
 
In groep 1: 
Yenthe Alfing 
Sophie Egberink 
Lenn Fieten 
Riaan Horstink 
Ruben Horstink 
Jasmijn Vogelaar 
Er waren vanochtend ook een paar ‘wenkinderen’: 
Jonne Harmsen 
Manuel Veldma 
Steinar Oord zien we woensdag weer op een 
wenochtend. 
 
 

Groep 3: 
Noa Pattipeiluhu 
Silvia de Ruiter 
Amber Vogelaar 
 
Groep 4: 
Keyon Swalef 
 
Groep 5: 
Kiomy Swalef 
 
Groep 8: 
Esmee Beekhuis, vorig jaar was ze hier al gastleerling. 
Nu is ze een echte Huve leerling geworden.

 
Allemaal van harte welkom, we wensen jullie samen met jullie ouders een goed tijd op De Huve toe. 
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Startdag 

 

Om de start van het nieuwe schooljaar met z’n allen te vieren organiseert De Huve in samenwerking met 
de Oudervereniging aanstaande vrijdag, 2 september 2016, een gezellige startactiviteit. Wij willen alle 
kinderen en hun ouders van harte uitnodigen. 
 
Er staat dit jaar een vossenjacht op het programma. Van 14.45u tot 15.45u lopen de juffen en meesters in de wijk 

rond de school en kunnen zij door de kinderen, onder begeleiding van hun ouders, worden opgespoord.  

Wanneer van iedere leerkracht een handtekening is verzameld, is er op het plein nog tot 16.15u gelegenheid om iets 

lekkers te eten of te drinken.  U komt toch ook? 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van de maand augustus en deze week zijn: 

 

4 augustus Yenthe Alfing  groep 1  4 jaar 

5 augustus Sami Boutros  groep5  8 jaar 

6 augustus Emily Heimerikx groep 7  10 jaar 

8 augustus Celeste Veendorp groep 8  11 jaar 

10 augustus Riaan Horstink  groep 1  4 jaar 

  Ruben Horstink  groep 1  4 jaar 

17 augustus Christina Bulters groep 7  10 jaar 

20 augustus Stella Kaprelian  groep 7  10 jaar 

21 augustus Maud Visser  groep 6  9 jaar 

  Nina Visser  groep 6  9 jaar 

22 augustus Narek Bedrosian groep 2  5 jaar 

24 augustus Johan Auraha  groep 6  10 jaar 

25 augustus Jari Reuvekamp  groep 4  7 jaar 

  Tijn Schipper  groep 4  7 jaar 

29 augustus Sophie Egberink groep 1  4 jaar 

30 augustus Britt van Diermen groep 2  5 jaar 

1 september Lotte Heimerikx  groep 4  8 jaar 

2 september Tuhana Erol  groep 8  12 jaar 

3 september Liv Zielman  groep 7  10 jaar  

 

 


