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                                 www.dehuve.nl  

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

 

 

O4NT en de Medezeggenschapsraad 

 
Wij staan met onze school op de drempel van een aantal ontwikkelingen die betrekking hebben op het onderwijs 
aan uw kind(eren). Op 5 september jl. heeft u  tijdens de informatieavond de nodige informatie omtrent het nieuwe 
onderwijsconcept gekregen. Wij begrijpen dat dit de nodige vragen oproept, het gaat tenslotte wel om het onderwijs 
aan uw kind. Het is goed om te merken dat Fenny bereid is om al deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en 
open staat voor feedback. Aangezien wij als medezeggenschapsraad (MR) uw belangen behartigen leek het ons goed 
om onze rol in dit proces wat duidelijker te beschrijven.  
Om het beleid en eventuele ontwikkelingen van de school goed in de gaten te kunnen houden, volgen wij deze op 
onderwijsgebied nauwgezet. Zo hebben wij vanaf het eerste moment meegedacht in het keuzetraject waar 
uiteindelijk O4NT de beste keuze is gebleken. Om een goede keuze te kunnen maken, hebben wij altijd het belang 
van uw kinderen voor ogen gehouden. Zowel voor de jongste kinderen als voor de oudste kinderen op school. In dit 
traject hebben wij ons (tegelijk met het team van De Huve) verdiept in mogelijk nieuwe onderwijsvormen die goed 
bij onze school zouden passen. Gedurende het proces hebben wij geprobeerd om alle kanten van een eventueel 
nieuw concept te belichten. Al onze vragen en opmerkingen zijn ook meegenomen in de uiteindelijke keuze voor 
O4NT.  
Iedereen zal begrijpen dat bij een stap als deze altijd onduidelijkheden zullen blijven bestaan. In de fase waarin we 
nu zitten is het onmogelijk om alle vragen beantwoord te krijgen. Wel kunnen wij met zekerheid zeggen dat wij als 
MR achter de keuze voor O4NT staan. Wij zijn ervan overtuigd dat het concept goed past bij de behoeftes van de 
huidige leerlingen. Door de invoering van het passend onderwijs zijn de verschillen binnen een groep leerlingen 
steeds groter worden. Het wordt daardoor een steeds grotere uitdaging om iedere leerling de aandacht te geven die 
hij of zij verdient. Binnen het concept van O4NT is er veel meer ruimte voor de hulp en aandacht die uw kind 
verdient en krijgt het wanneer nodig de uitdaging die hij of zij nodig heeft. Hierbij zoeken wij een manier van 
lesgeven die past bij het niveau van uw kind. Het is daarbij wel goed om te vermelden dat de sterke punten van De 
Huve zeker behouden blijven. Het onderwijsconcept zal geheel naar de wens van onze school  stapsgewijs worden 
ingevoerd.  
En helemaal nieuw is het concept ook weer niet binnen De Huve. We zien dat er in de onderbouw al langere tijd 
succesvol wordt gewerkt met de (kleuter)pleinen. Dit is een traject dat wij ook nauwgezet hebben gevolgd en waar 
vooraf ook vragen en onduidelijkheden waren. Mede door dit succes en alle bovengenoemde argumenten gaan wij 
ervan uit dat deze onderwijsvernieuwing een succes gaat worden op De Huve. 

 
Met vriendelijke groeten, 

MR oudergeleding    MR personeelsgeleding 
 
Mariëlle Roelofsen    Liesbeth de Lange 
Daphne Vos     Christien Sickman (inmiddels afgetreden) 
Annemarie Veldman    Mariëlle Jansen 
Bianca Jannink (inmiddels afgetreden)  Rutger Sibma 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
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O4NT start voor het team 

 
Donderdag 6 oktober gaat het begeleidingstraject voor de teams van De Huve en De Telgenborch (onze 
collegaschool) officieel van start. 
Op die middag verbinden we ons aan het drie-jarig traject en kunnen we met onze eigen ontwikkeling beginnen.  
 
Vrijdag 14 oktober hebben we onze eerste landelijke studiedag. Op die dag ontmoeten 
we de leerkrachten van de andere O4NT scholen en volgen we onze eerste lessen. We 
zullen na de herfstvakantie in de Stuifm@il verslag doen van wat we hebben gezien en 
gehoord. 
 

Kinderboekenweek 

 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met dit jaar als thema: Opa’s 
en oma’s, voor altijd jong! 
In de klassen liggen al (voorlees)boeken rondom dit thema. 
Maar natuurlijk willen we de opa’s en oma’s van de kinderen ook graag bij dit 
thema betrekken. 
 
Wij willen ze hierbij van harte uitnodigen om bij de opening op woensdag 5 
oktober om half 9 aanwezig te zijn. 
We realiseren ons dat dit niet voor iedereen mogelijk is, maar we hopen we toch 
dat we veel opa’s en oma’s mogen welkom heten. 
De opa’s en oma’s die aanwezig kunnen zijn, leren samen met de kinderen een 
openingsdans. 
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen nog een uitnodiging mee met daarop 
het programma in die groepen. 
In de groepen 5 t/m 8 wordt gevraagd of na de openingsdans een aantal opa’s en/of oma’s willen blijven om voor te 
lezen. 
 
Na de openingsdans staat er koffie en thee klaar voor alle opa’s en oma’s. 
 

Stoelendansevent 

 
Op donderdagmorgen 6 oktober doen we mee met het stoelendansevent, samen met de andere basisscholen uit de 
Windmolenbroek. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met een uitleg van het evenement en een oproep voor hulp op deze 
ochtend. 
 

Diploma 

 
Jonathan Veldman uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma A behaald. 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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Junior stadsprijs 

 

 

 

Op donderdag 17 november wordt voor de eerste keer de Junior Stadsprijs uitgereikt. Dit is een 

prijs voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor 

anderen of de stad Almelo. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld 

inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen. 

1.1.1 DE PRIJS 

De prijs bestaat uit een medaille en een feest. En daarnaast ben je samen met de andere winnaar 

twee jaar lang ‘junior' burgemeester. 

1.1.2 AANMELDEN 

Ken je iemand? En wil je hem of haar in het zonnetje zetten? Aarzel dan niet en meld hem/haar 

aan voor de Junior Stadsprijs. Dit kan tot 24 oktober 2016. 

Ga hiervoor naar het aanmeldformulier. 

Je kunt het aanmeldformulier ook downloaden en afgeven bij de bibliotheek aan de infobalie. 

Wil je op de hoogte blijven? Like dan onze Facebookpagina ,Instagram: jrstadsprijs en Snapchat: 

jrstadsprijs 

1.1.3 WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR DE JUNIOR STADSPRIJS? 

De prijzen wordt uitgereikt aan een individueel persoon in 2 leeftijdscategorieën : 

- 8 tot en met 12 jaar 

- 13 tot en met 17 jaar 

En die: 

- zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor Almelo; 

- een bijzondere prestatie hebben geleverd; 

- een goed initiatief hebben genomen. 

1.1.4 WANNEER IS DE UITREIKING? 

De Junior Stadsprijs wordt donderdag 17 november tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt 

door burgemeester A. Gerritsen in Naxt. De avond begint om 19:00 uur. 

Alle stadskanjers die in aanmerking komen voor de prijs en hun ouders/verzorgers ontvangen 

daarvoor een speciale uitnodiging. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgBp9kJoFA8e52mG1Oyq_Uo-Rc4HfMvJHauyWmkCCq1SXx-w/viewform?
http://www.scoopwelzijn.nl/files/Aanmeldformulier_Junior_Stadsprijs.pdf
http://facebook.com/juniorstadsprijs
https://www.instagram.com/jrstadsprijs/
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Juf Gerinda stelt zich voor 

 

Hoi!  

Misschien heeft u me al in of om school zien lopen. 

Daarom wil ik me graag even voorstellen. 

Ik ben Gerinda Voortman en woon in Rijssen. 

22 jaar en getrouwd met Alfred.    

Op dit moment val ik in in de groepen 6,7 en 8. 

In iedere groep 1 dag in de week.  

In mijn vrije tijd hou ik van voetbal en van leuke dingen doen met vrienden. 

Dit kort over mij, wie weet zien en spreken we elkaar!  

  

Nieuws van het kleuterplein 

 

We hebben in de gang van het Kleuterplein, op de gele deur, een overzicht gehangen waarop te zien is wanneer 

welke leerkracht voor de groep staat en wanneer welke stagiaires aanwezig zijn.  

 

Denkt u aan het inleveren van de lijst met de telefoonnummers en werkdagen?  

 

U heeft deze week een mail ontvangen over het bezoek aan het Restaurant. 

Fijn dat er zoveel ouders met ons mee willen rijden.  

 

We merken dat sommige kinderen moeite hebben om tijdens de lunch 

hun brood op tijd op te krijgen. Wij geven de kinderen extra tijd door 

eerder te beginnen en ze iets langer te laten zitten. We willen u vragen om 

de kinderen voldoende, maar niet te veel eten mee te geven.  

Denkt u aan het invullen van de verjaardagen van ouders en grootouders 

op de kalender in de gang? 

 

Vriendelijke groeten, 

Leerkrachten van het kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Woorden van God  

Exodus 19,20  

God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan zijn in het land dat God beloofd 

heeft. 

 

Verhalen:  

De berg Sinai, Exodus 19  

De tien geboden Exodus 20 
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Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

26 september  Jessie van Driel  groep 7  10 jaar 

29 september  Vico de Groot  groep 7  10 jaar 

30 september  Christine Melkonyan groep 7  10 jaar 

1 oktober  Jesse Jansen  groep 3   6 jaar  

 

 

 


