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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   8 september  2016 

 

 

Informatieavond onderwijsconcept 

 
Maandagavond hebben we een informatieavond gehad over de onderwijskundige ontwikkelingen op De Huve. 
Hierbij is een presentatie gegeven over de doorgroei die we gaan maken naar het O4NT concept. O4NT staat voor 
onderwijs voor de nieuwe tijd. 
We waren erg blij met de opkomst en belangstelling van u als ouder. Op deze avond zijn veel vragen gesteld en 
beantwoord. Toch kan het zijn dat uw vraag niet volledig is beantwoord of dat u thuisgekomen nieuwe vragen hebt 
gekregen.  
U bent van harte welkom om deze vragen alsnog te stellen aan leerkrachten, leden van de MR, klankbordgroep en 
mij (Fenny).  
In de bijlage die met deze Stuifm@il wordt meegestuurd krijgt u nog een uitleg over O4NT.  
 
Bent u niet op de informatieavond geweest, dan bent u uiteraard van harte welkom voor een uitgebreide uitleg van 
mij. In dat geval is het handig om even een afspraak te maken. 
 

Verkiezingen medezeggenschapsraad 

 
De medezeggenschapsraad van De Huve bestaat uit 6 leden, waarvan 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR denkt 

over belangrijke ontwikkelingen van de school mee, waarbij ze bij sommige ontwikkelingen een advies kunnen 

uitbrengen en bij andere ontwikkelingen instemmingsrecht hebben. 

Bij de wens tot invoering van een nieuw onderwijsconcept zoals O4NT hebben zij instemmingsrecht. 

 

In de MR is een vacature voor één ouder. Voor deze vacature hebben zich drie ouders aangemeld. Daar zijn we 

ontzettend blij mee!  

Volgende week tijdens de kennismakingsgesprekken kunt u uw stem uit brengen op diegene die u het meest 

geschikt vindt als afgevaardigde van de ouders voor de MR. 

Om hierin een goede keuze te kunnen maken heeft de MR de kandidaten gevraagd hun belangstelling voor de MR te 

motiveren en uit te leggen wat hun bijdrage aan de MR kan zijn. Dit kunt u lezen in de bijlage die met deze Stuifm@il 

wordt meegestuurd. 

Unicefloop 

 
Als het goed is hebben alle kinderen deze week de brief voor de 38e Unicefloop mee naar huis gekregen. 

Ook deze keer is er een tocht met verschillende leuke activiteiten in het Nijreesbos. 

http://www.dehuve.nl/
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Dus kom allemaal op vrijdagmiddag 7 oktober naar de start bij restaurant 

Liedenbaum om dit mee te maken !! 

Het is altijd reuze gezellig, weer of geen weer. Daarom is ook Heracles weer van de 

partij !! 

 

Behalve dat het leuk is om mee te doen, het is natuurlijk heel erg belangrijk, dat met 

de opbrengst van de Unicefloop kinderen over de hele wereld worden geholpen die 

het hard nodig hebben. 

Dus als je ook graag iets voor andere kinderen wil doen, die het niet zo goed hebben 

als wij hier, meld je dan aan !! 

 

Het strookje kan tot en met woensdag 14 september bij je juf of meester worden 

ingeleverd. 

 

Luizencontrole 

 

Na elke vakantie is er een groep ouders op school om de haren van de kinderen te 

controleren op ongewenste gasten. Om de belasting in tijd voor deze ouders zo licht 

mogelijk te maken hebben wij het volgende voorstel: 

Wij zijn op zoek naar twee ouders van elke groep die in de week na een vakantie in de 

groep waar u zich voor hebt opgegeven de haren te controleren. 

U kunt dan in overleg een dag kiezen die voor u het best uitkomt. 

Op deze manier kost het u gemiddeld 10 minuten per keer. 

U kunt zich opgeven in antwoord op deze mail of bij Ilse Groothedde (moeder van Maeve en Dean), zij coördineert 

de luizencontrole. 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

Bericht van het sportbedrijf 

 

Speciaal voor de jeugd hebben wij het buitenbad van Het Sportpark nog extra geopend deze week i.vm. met de mooie 

nazomer. 

  

Van vandaag t/m vrijdag is het buitenbad van 14.00 tot 18.00 uur geopend. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Sportbedrijf Almelo 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 

De eerste twee weken zitten er al weer bijna op. 

We merken dat alle kinderen goed gewend zijn aan de nieuwe groepen en leerkrachten. Hieronder nog even wat 

informatie over het Kleuterplein: 

 

- 8.20 uur fruit naar binnen brengen, tas in de bak en dan mogen de kinderen van groep 2 nog even spelen op het 

plein. Als de bel gaat, dan gaan de kinderen van groep 2 in de rij staan en haalt de leerkracht ze op. De ouders blijven 

buiten op het plein. We hebben dit in de eerste week ook geprobeerd met de kinderen van groep 1. We hebben 

gezien dat dit voor hen nog te spannend is en vragen u daarom om vanaf nu uw kind van groep 1 binnen te brengen. 

U mag dan nog even blijven tot ook de kinderen van groep 2 binnen komen. 
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Op woensdag mogen de ouders binnen blijven en samen in de kring een boekje lezen. Als de bel gaat, dan nemen de 

ouders afscheid en starten we met de kring.   

 

- Op de volgende dagen staan deze leerkrachten voor de groep: 

    Groep 1: 

    * maandag: juf Laura 

    * dinsdagochtend: juf Elise - dinsdagmiddag: 

Leerpleinen/Juf Marielle 

    * woensdag: juf Elise 

    * donderdag: juf Elise 

    * vrijdag: juf Elise 

    Groep 2: 

    * maandag: juf Marielle 

    * dinsdag: juf Marielle 

    * woensdag: juf Lisette (tot 12.00 uur, na 12 uur Juf Bregje) 

    * donderdagochtend: juf Lisette - donderdagmiddag: Leerpleinen/Juf Elise 

    * vrijdag: juf Lisette 

 

Om de week zijn de kleuters op vrijdag vrij. Dit zijn de even weken. A.s. vrijdag is de eerste keer.  

 

Bij de ingang van het Kleuterplein ligt de agenda op een tafeltje. Hierin kunt u afspraken schrijven van uw kind bij 

een arts, of als er iemand anders dan normaal uw kind komt halen of als hij/zij naar de BSO moet. Boven dit tafeltje 

hangt een verjaardagskalender. Hierop kunnen de verjaardagen van vaders, moeders, opa's en oma's worden 

geschreven. De kinderen maken dan in de klas een kleurplaat voor de jarige.  

 

Belinda Hinsenveld (de moeder van Jurre) is de groepsmoeder van het Kleuterplein. Zij is het aanspreekpunt voor u 

als ouders. Ook zal zij helpen bij het organiseren van activiteiten in onze groep en het regelen van vervoer naar 

activiteiten en een extra helpende hand zijn in de klas bij feestjes en vieringen.  

 

Op maandag mogen de kleuters iets meenemen naar school om te laten zien en over te vertellen. Het mooiste is, als 

het iets is waar het kind ook echt over kan vertellen. Meestal zien we dat het knuffels of bijv. een autootje is. Daar 

kan weinig over verteld worden. 

 

Wilt u uw kind gymschoenen voorzien van naam meegeven. Deze bewaren we op school. We gymmen niet op vaste 

dagen. En met het mooie weer genieten we nog even van het buiten spelen. Maar het is toch fijn als we alle 

schoenen al op school hebben, zodat we toch kunnen gymmen, mocht het nodig zijn. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan horen wij dit graag.  

 

Vriendelijke groeten, 

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Vol vuur  

Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9  

Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat hij een Egyptenaar gedood heeft, moet hij 

vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij de stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte. 
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Verhalen:  

Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25  

Mozes geroepen, Exodus 3:1-12  

Naar de farao, Exodus 5:1-9 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

10 september  Lusin Abdo  groep 8  12 jaar 

11 september  Milena Avakian  groep 2  5 jaar 

   Tess Franke  groep 6  9 jaar 

 

 
 

 

 


