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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   15 september  2016 

  

 

 

 

O4NT 

  
Naar aanleiding van de informatieavond over O4NT (onderwijs voor de nieuwe tijd) 
komen er nu een aantal vragen en opmerkingen bij ons binnen. Ik wil in de 
Stuifm@il regelmatig terugkomen op vragen die bij u en ons leven.  
 
Eén ervan is : Klopt het dat alles steeds maar leuk moet zijn en mogen kinderen zelf bepalen wat ze doen en waar ze 
mee aan de slag gaan? 
 
Uit de presentatie zou je die conclusie kunnen trekken, gelukkig ligt het een stuk genuanceerder. 
Het is fijn als kinderen met plezier aan het werk gaan en eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daar kunnen we 
als team volledig achter staan.  
 
Maar wij blijven natuurlijk niet buiten beeld als de leerdoelen voor de komende periode worden besproken. Wij 
kennen tenslotte de leerlijnen en de leerdoelen die behaald moeten worden in het schooljaar. We zullen wel degelijk 
mee bepalen hoe het ontwikkelingsplan van de kinderen eruit gaat zien.  
We werken eraan dat het kind zelf inzicht krijgt in welke instructie hij/zij voor een bepaald leerdoel nodig zal 
hebben, maar wij zijn de leidende partij die kinderen dit inzicht moet leren krijgen. We gaan hierbij gebruik maken 
van de mogelijkheden en talenten van de kinderen zelf.  
Dat dit niet in een namiddag gedaan is mag duidelijk zijn. Dit is een leerproces dat wij zorgvuldig zullen monitoren. 
 
Is dat altijd alleen maar leuk voor kinderen? 
Nee, dat is het niet en dat kan ook niet. Soms moet je gewoon door een zure appel heen bijten om je iets eigen te 
maken. Dat laatste is overigens goed om te ervaren. In het echte leven waar we de kinderen op voorbereiden is niet 
alles leuk en moet je je door frustraties heen werken. Ook daar moeten kinderen mee leren omgaan. 
 
Daarbij gaan we er wel van uit dat we het leerproces voor de kinderen een stuk aansprekender maken door hen 
instructie op maat aan te bieden op het juiste moment. Geen instructie bijwonen die niet voor jou bedoeld is, 
werken aan de doelen die op dat moment het beste bij de ontwikkeling passen. 
Daarbij leren we  vaardigheden zoals plannen, taakgericht werken en doorzetten. 
 
Bij die nieuwe organisatie is het van groot belang dat hieronder als basis rust, regelmaat en een stevige structuur 
ligt. Het is onze ervaring in De Huve dat rust, regelmaat en structuur een positieve invloed hebben op de 
leerprestaties van de kinderen. 
 
 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
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Unicefloop vrijdag 7 oktober 

 
Er hebben zich al heel wat kinderen opgegeven voor de Unicefloop, geweldig !!! 

Mocht je vergeten zijn het strookje in te leveren, dit mag vrijdag ook nog. 

 

Hierbij ook een oproep of er iemand is die mijn taak bij het organiseren van de Unicefloop wil overnemen. 

Ik heb dit 8 jaar met heel veel plezier gedaan en nu komt de tijd om deze taak over te geven aan een ander. 

Het is niet heel veel werk ,  we hebben 3-4 vergaderingen in het jaar met een gezellige groep mensen. Daarbij komt 

het brieven/enveloppen uitdelen op school en het helpen bij de organisatie op de dag 

zelf. 

De werkgroep waar je in meedraait bestaat uit mensen waar het fijn is om mee samen te 

werken. 

Daarbij zijn we bezig voor een goed doel. 

De dag van de Unicefloop is erg gezellig en ik heb het al die jaren erg leuk gevonden om 

hier deel van uit te mogen maken. 

Als je meer informatie over deze taak wilt, neem dan contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ginny Warnaar. 

  

Waste battle 

 
De Huve zal in samenwerking met De Compaan en De Stapvoorde gaan deelnemen aan de Waste Battle.   

De groepen 8 van deze scholen zullen gezamenlijk aan dit project gaan werken. Een mooi project waarmee  

we de leerlingen stimuleren om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor een fijne leefomgeving.   

Meer informatie hierover treft u in de bijlage aan.   

 

Dyslexie centrum Twente 

 
Sinds het begin van dit schooljaar voeren twee medewerkers van het Dyslexie centrum Twente hun werkzaamheden 
op de woensdag uit in onze school. Zij behandelen kinderen die hiervoor in aanmerking komen die op diverse 
basisscholen in Almelo zitten. 
In de bijlage krijgt u een uitleg van wat het Dyslexie centrum kan betekenen voor kinderen. 
 

Almelo allee 

 
Almelo Allee is een jaarlijks sportief buitenevenement op de derde zondag in september. Wandelen, hardlopen en 

fietsen. Iedereen kan sportief actief meedoen in het buitengebied van Almelo. 

Aanstaande zondag 18 september kun je weer meedoen! 

Ook voor dit evenement wordt een bijlage meegestuurd. 

 

Diploma’s 

 
Mees Reuvers en Jurre Hinsenveld uit groep 2 hebben beide hun zwemdiploma B 

gehaald.  

Joas de Vries uit groep 3 heeft ook zijn zwemdiploma B gehaald. 

Gefeliciteerd Mees, Jurre en Joas! 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

Deze week sluiten we het thema Dit ben ik af. U bent van ons gewend dat we dit afsluiten met een lied voor de ouders. Dat 

willen we dit schooljaar weer doen. Maar deze vrijdag zal het toch anders gaan door het huwelijk van juf Liesbeth. Alle 

groepen hebben in verband hiermee een kwartier eerder vrij. Daarom zullen we dit thema a.s. vrijdag afsluiten in de groep 

met de kinderen. De kinderen nemen zelf de werkjes mee naar huis. 
Het volgende thema belooft een geweldig lekkere afsluiting te worden, later meer hierover. 

 

Het volgende thema zal zijn: Het Restaurant.  

Heeft u als ouder connecties rond dit thema, of kunt u hier iets over vertellen in de groep, dan zouden wij dit erg leuk vinden. 

Kinderen leren hier heel veel van.  

 

Heeft u allen de app van Klasbord al gedownload? We zetten hier dagelijks foto's op. Leuk om uw zoon of dochter op deze 

manier te volgen.  

 

A.s. vrijdag trouwt juf Liesbeth met haar Wilko. De kinderen van groep 7 zijn uitgenodigd voor haar feest. De andere 

groepen zijn hierdoor deze dag een kwartier eerder vrij. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Jumbosparen 
 

Beste ouders, 

 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo sparen voor onze school. 

Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze 

schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij 

willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten 

die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 

 

Op de pagina www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/ kunt u onze school opzoeken en zien wat onze 

spaardoelen zijn. Op deze pagina kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw 

gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in 

achter kunnen laten. 

 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Het verschil  

Exodus 7-10; 12:29-42  

De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël trekt 

weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd heeft. 

 

Verhalen:  

Farao luistert niet, Exodus 7:1-13  

Tien plagen, Exodus 7-10  

De uittocht, Exodus 12:29-42 

http://edms.lemon.nl/muuualaejbbyavaesbacaubbme/click.php
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Verjaardagen 

De jarige van deze week is: 

 

13 september  Thijs van het Reve  groep 6  10 jaar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


