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                                 www.dehuve.nl  

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

 

 

O4NT 

  
In het onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, 

problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen 

hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het 

belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren. 

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze 

weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen.  

Zijn de kinderen dan al direct in staat om te reflecteren op hun eigen leerproces? Nee, het is onze taak hen te helpen 

deze vaardigheid te ontwikkelen. 

 

Dat kan door in een leergesprek kinderen op weg te helpen door de juiste vragen te stellen. 

Bijvoorbeeld: 

 Wat gaat goed en wat minder; 

 heb je een idee hoe dat komt; 

 welk doel wil je bereiken; 

 wat vind je van het resultaat dat je hebt bereikt; 

 wat kun je al alleen en waar heb je hulp bij nodig. 

 

In het Handelingsgericht werken, zoals we dat in de afgelopen jaren gewend zijn te doen, is het voeren van een 

leergesprek met kinderen al onderdeel geworden van onze begeleiding. Hierbij hebben we ervaren dat het 

leergesprek nog meer effect zal hebben, als we het opnemen als vast onderdeel van ons lesprogramma. 

Dit is wat we bij O4NT gaan doen. O4NT betekent voor onze school dat we de ontwikkelingen die we in de laatste 

jaren als school hebben doorgemaakt verder uitbreiden. Het leergesprek is één van die ontwikkelingen. 
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Informatieavond voor ouders door kinderen (en leerkracht) 

 
Maandag 3 oktober bent u van harte welkom om met uw kind tussen 18.00 en 19.00 uur de klas van uw kind(eren) 
te bekijken. De kinderen mogen u rondleiden en vertellen over wat zij doen. De kinderen vanaf groep 4 laten u o.a. 
het werken met Snappet zien. Op het digibord draait een presentatie met foto’s die gemaakt zijn tijdens het werken. 
De leerkracht is aanwezig om op uw vragen antwoord te geven en toelichting te geven. 
 
In groep 7 wordt vanaf 18.45 uur een toelichting gegeven op de Entreetoets en in groep 8 start om 18.45 uur een 
toelichting op de Centrale Eindtoets en de stappen richting het Voortgezet Onderwijs.  
 

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. 

 

Deze oproep stond twee weken geleden in de Stuifm@il met als resultaat dat voor de meeste groepen zich al ouders 

hebben opgegeven! Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

We zoeken nu nog moeders voor de groepen 3 en 8. 

 

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! 

 

Stoelendansevent 

 
Op donderdag 6 oktober gaan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 van alle basisscholen op de Windmolenbroek 
meedoen aan de grootste stoelendans van Nederland. 
 
Deze stoelendans wordt georganiseerd door de Woonboulevard Almelo en het ZGT. Zowel de Woonboulevard als 
het ZGT liggen in onze wijk, dat is de reden dat ze ons hebben gevraagd mee te doen aan dit event. 
 
Het doel van dit stoelendansevent is om geld in te zamelen voor een nieuwe Ruimte voor rust en ontmoeting in het 
ZGT. In deze open en uitnodigende ruimte kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers tot zichzelf komen. Even 
op adem komen, moed verzamelen voor of na moeilijke gesprekken, bidden, mediteren. 
 
Aan de kinderen wordt gevraagd om zich hiervoor te laten sponsoren door ouders, 
oma’s en opa’s, buren en/of familie. Elk (klein) bedragje betekent al een bijdrage 
voor het goede doel. 
 
Wij willen als school, evenals de andere Windmolenbroekscholen graag meedoen 
aan dit event. De kinderen krijgen morgen een flyer met de informatie mee naar 
huis. Aan de achterkant van de flyer is ruimte voor het invullen van namen van 
sponsoren van de kinderen. 
 
Lukt het je niet om sponsoren te vinden? Dan doe je toch gewoon mee met het 
stoelendansevent. 
Want daar wordt een feestje van gemaakt met daarbij als extra verrassing het 
optreden van een beroemde rapper! 
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Voor deze ochtend zijn we nog wel op zoek naar ouders die ons willen helpen bij de begeleiding van de kinderen. We 
gaan lopend naar de plek van het event (woonboulevard) en vinden het fijn als een aantal van u wil meelopen en de 
kinderen op het terrein wil helpen begeleiden. 
Het programma duurt van 9.30-10.30 uur. We moeten wel eerder van school vertrekken om op tijd aanwezig te zijn. 
 

Juf Dianne 

 
In de afgelopen periode hebben wij met Dianne de Boer gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot 

het besluit dat Dianne geen werkzaamheden meer zal verrichten binnen basisschool de Huve en Stichting PCO Noord 

Twente. Wij nemen als werkgever en werknemer afscheid van elkaar. Wij wensen Dianne voor de toekomst alle 

goeds en danken haar voor haar inzet binnen onze Stichting. 

 

Juf Dianne 

 

Aan alle leerlingen, ouders, opa’s , oma’s, oud-leerlingen en collega’s van de Huve. 
  
Ik stop met mijn werk op school na 37 jaar. 
Het was een superleuke tijd en ik heb er veel geleerd en genoten! 
Bedankt allemaal voor jullie support, gezellige, ontroerende en vrolijke gesprekken en contacten. 
De herinneringen zijn veel en groot, die zal ik nooit vergeten . 
Ik wens iedereen succes, een gezond en liefdevol leven toe. 
  
Hartelijke groet, 
Dianne de Boer 
 

Asielhonden 

 
Eén  van de beste vriendinnen van Cindy van Driel (moeder van Jessie, groep 7 en Jaimie groep 4) doet veel 

vrijwilligerswerk voor asiel Refugio. Dit asiel zit in Spanje. Hier worden straathonden en afgedankte honden liefdevol 

opgevangen. Ze krijgen hun entingen worden gesocialiseerd om vervolgens hier in Nederland een welverdiende 2e 

kans te krijgen. 

Twee weken geleden is zij een week met haar zus daar geweest om te werken. Zij heeft gezien dat er een tekort is 

aan van alles. Hierbij kunt u  denken aan riempjes, halsbandjes, mandjes (speelgoed is er voldoende). Heeft u nog 

hondenspullen thuis, of denkt u ik wil wel meewerken om spullen aan te kunnen schaffen, dan kunt u dat doorgeven 

aan de leerkracht van uw kind of aan Cindy van Driel 

Mobiele telefoons in de klas 

 

Op De Huve hebben we de regel dat leerlingen geen mobiele telefoon 

mogen meenemen naar school. We merken dat dit echter toch steeds vaker gebeurt. Vooral in de hogere groepen 

valt dit op.  

Natuurlijk zijn er altijd situaties waarbij een uitzonderingen op de regel wordt gemaakt. Hierover worden dan 

duidelijke afspraken gemaakt met leerkracht en ouders. Wilt u als ouder hierop toezien.  

Indien een leerling zonder toestemming een mobiele telefoon mee naar school neemt, zal deze door de leerkracht 

worden ingenomen. Ouders zullen hierover worden ingelicht.  
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Nieuws van het kleuterplein 

 

Beste ouders van het Kleuterplein, 

 

Wij zijn gestart met het Thema Restaurant. De kinderen spelen rollenspellen in de huishoek die is omgetoverd tot 

een restaurant. We maken hamburgers en/of pizza's van klei, de groep 2 lln. werken in hun werkmapje. Op vrijdag 

30 september mogen we een kijkje nemen in het restaurant van onze stagiaire Juf Liesbeth. Dit is in Hengelo. Belinda 

Hinsenveld kan u benaderen voor het meerijden. Mocht u nu niet gevraagd worden, dan zal dit vast een volgende 

keer gebeuren.  

 

De kinderen mogen spullen mee nemen voor op de kijktafel. De spullen moeten passen bij het thema Restaurant. De 

kinderen mogen hier eerst in de kring wat over vertellen. Graag voorzien van naam.  

 

Noteer vast in uw agenda: Afsluiting van het Thema Restaurant is op woensdag 5 oktober om 12.15 uur. Wij staan 

dan met alle kinderen van het Kleuterplein voor u klaar in het lokaal van juf Elise. Daar zullen we het thema al 

zingend afsluiten. U komt toch ook? 

Aansluitend kunnen alle werkjes uit het postvakje van uw kind mee naar huis genomen worden. 

Op dit moment zitten de werkjes van afgelopen thema nog in de postvakjes. Wilt u de werkjes meenemen naar 

huis?  

 

De kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen om hun spullen naar de klas te brengen. Groep 1 blijft binnen, groep 

2 gaat weer naar buiten. We merken dat soms kinderen en ouders al voor 8.20 uur naar binnen gaan. Wilt u zelf op 

de tijd letten en niet eerder naar binnen gaan? 

Op woensdag kunt u ook vanaf 8.20 uur naar binnen gaan, maar kunt u binnen blijven om samen met uw kind een 

boekje te lezen.  

 

Deze week gaan we starten met de Kanjer van de week. Elke week 

krijgt een leerling een map mee naar huis met hierin een invulblad. 

Op het lege blad mogen de kinderen een tekening maken over het 

weekend. Op maandag graag de map ingevuld weer meegeven 

naar school. Dan laten we de ingevulde bladen zien aan de klas. Op 

vrijdag krijgt het kind een Kanjerblad mee naar huis. De kinderen 

uit de klas geven de Kanjer complimenten, deze worden op het 

blad geschreven.  

 

Vriendelijke groet,  

Leerkrachten van het kleuterplein  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Hoe nu verder?  

Exodus 14,16,17  

De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de weg. Hij 

geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel. 
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Verhalen:  

Door de zee, Exodus 14  

Brood uit de hemel, Exodus 16  

Water uit de rots, Exodus 17:1-7 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

19 september  Mary Razoqi  groep 4  8 jaar 

21 september  Sybren Talsma  groep 4  7 jaar 

22 september  Djordy Evers  groep 8  11 jaar 

 

 

 


