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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   27 oktober  2016 

 

 

Stamgroepen en O4NT 

 

Bij de invoering van O4NT gaan we werken in stamgroepen. De stamgroep is de basisgroep van het kind, van daaruit 

vertrekt hij/zij voor de instructie op maat en voor de verwerking van de lesstof. De stamgroep is de basisgroep waar 

het kind gedurende de dag steeds terugkomt voor de gezamenlijke activiteiten. 

De stamgroep is de plek waar kinderen van verschillende leeftijden samen spelen, werken, spreken en vieren. 

 

De voordelen op een rij: 

 

· Kinderen zijn achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep, door hun veranderende positie 

leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en verschillende bijdragen leveren aan de groep. 

 

· Kinderen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep, waardoor een goede pedagogische sfeer 

vastgehouden kan worden en zich een cultuur kan ontwikkelen van ‘zo doen wij dat hier’. 

 

· Kinderen kunnen elkaar hulp verlenen. Doordat de ouderen al weten wat de regels zijn en de jongeren 

daarvan kunnen leren. 

 

· Kinderen worden minder afhankelijk van de onderwijsgevende. Er is meer zelforganiserend vermogen in de 

groep. 

 

· Er is, vanwege de fijn verdeelde niveauverschillen op allerlei terreinen, minder concurrentie en meer basis 

voor samenwerking. 

 

· Kinderen zijn nooit meer 8 jaar lang de leukste, langste, domste, slimste, lenigste, sportiefste, etc. Je krijgt 

steeds weer nieuwe kansen. Ook merken kinderen dat kwaliteiten zeker niet afhankelijk zijn van de leeftijd. 

 

· Kinderen blijven in hun sociale groep en kunnen zich daardoor harmonischer ontwikkelen dan een kind dat 

bijvoorbeeld op basis van intellectuele prestaties te snel doorgroeit. 

 

De stamgroepleerkracht (bij O4NT spreken we van de coach) volgt uw kind dus ook 
meerdere jaren en kent uw kind goed. Hij/zij zal de ontwikkelgesprekken voeren met u 
en uw kind. 
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VVE thuis 

 
VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar. 

Bij ieder thema op de peuterspeelzaal/voorschool of groep 1 en 2 is er een themaboekje met activiteiten die de 

ouders thuis met hun kind kunnen uitvoeren. Bij aanvang van het thema is er een ouderbijeenkomst waarin Inge de 

Bock (medewerkster VVE thuis) de activiteiten voor thuis uitlegt aan de ouders.  

Woensdag 2 november om 12:00 uur komt Inge de Bock op school om ouders van groep 1 en 2 voorlichting te geven 

over VVE-thuis. Als u belangstelling hebt om hierbij aanwezig te zijn, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw 

kind. 

Herhaling bericht bioscoopavond 

 

Op vrijdag 4 november organiseert de Oudervereniging weer een bioscoop-avond op de Huve.  

 

De kinderen kunnen kiezen uit onderstaande films. Sommige films zijn, volgens de kijkwijzer, geschikt voor alle 

leeftijden of geschikt voor 6 jaar en ouder.  

 

Geschikt voor alle leeftijden:  

 

              
 

Geschikt voor 6 jaar en ouder: 

 

              
  

De films Keet & Koen en Woezel & Pip beginnen om 17.15 uur en de overige films om 17.30 uur. 

 

Waar en wanneer kun je kaartjes kopen? 

 

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie die je kunt besteden in de pauze. Extra consumpties 

kun je kopen voor €0,50 per stuk.  
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Voor ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje een € 1,- 

Vanaf dinsdag 1 november kun je elke dag vanaf 14.15 uur (woe om 12.30 uur) kaartjes kopen in de hal van school. 

Let op: een film kan ook uitverkocht raken dus wees er snel bij! 

Voor de kinderen tot en met groep 4 geldt dat ze onder begeleiding naar de film moeten. Een begeleider moet dus 

ook een kaartje kopen. 

 

Vanaf groep 5 mogen de kinderen alleen naar de film. Dit gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. 

Ouders van kinderen in hogere groepen zijn van harte welkom om ook mee te gaan naar een film maar zijn dit niet 

verplicht. Natuurlijk mag je wel op school blijven. In de hal verkopen we allerlei lekkers 

Het bedrag, dat we met deze filmavond ophalen, zullen we besteden aan het organiseren van nog meer leuke 

activiteiten voor de kind(eren). 

Ouders die willen helpen op deze avond kunnen zich aanmelden via ovdehuve@hotmail.com 

Vriendelijke groet,  

 

De Oudervereniging van de Huve.  

 

Stichting Oost-Europa 

 
De Stichting Oost-Europa heeft ons ook dit jaar gevraagd mee te doen met de schoenendoosactie. 

Hieronder leest u alvast wat het inhoudt. In een volgende Stuifm@il zullen we u doorgeven in welke week de actie 

zal worden gehouden, maar het leek ons handig dat u nu al weet dat de actie ook dit jaar zal worden gehouden, 

zodat u alvast wat spullen kunt verzamelen. 

Waarom een Schoenendoosactie? 

 

Wij willen schoenendozen inzamelen voor de arme kinderen in Hongarije. Deze kinderen krijgen normaal nooit 

cadeautjes. En wat is er nu leuker dan een cadeau te krijgen. Denk zelf maar eens aan je verjaardag of sinterklaas 

Doe mee en versier een schoenendoos (geen doos van laarzen) als leuk cadeau en maak een kind daar erg blij. 

 

Schoenendoos vullen in 4 stappen: 

 

1. Pak natuurlijk eerst een schoenendoos. 

 

2. Versier de schoenendoos nu als een cadeau. Maar denk er wel aan dat het deksel er af moet kunnen. Lever 

de doos op school in. 

 

3. Wij komen  de dozen en de spullen  ophalen. Wij vullen  de doos met de spullen die jullie hebben 

meegenomen naar school 

 

4. Wij brengen de mooie gevulde dozen in december naar de kinderen in Hongarije  

 

Wat moet er in de schoenendoos? 

 

Wij willen vragen om de volgende artikelen mee te nemen naar school: 

Schriften, Potloden, pen en stiften, Puntenslijper en gum, Tandenborstel en tandpasta, 

Snoep b.v. pepernoten of melkchocola (geen drop), Muts, Handschoenen, Sjaal, Evt. iets persoonlijks in vorm van 

een knuffel of autootje/speelgoed. 

 

Geen schoenendoos maar geld? 
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Als je geen tijd hebt om een schoenendoos te maken en je wilt geld geven dat kan! Dan kopen we spullen in 

Hongarije om daar schoenendozen te vullen. De schoenendozen die we dan daar gevuld hebben, worden dan aan de 

kinderen uitgedeeld.. 

 

p.s. kinderkleding, schoenen en kinderspeelgoed is natuurlijk altijd erg welkom. 

 

Diploma’s 

 

Ayse Gözel uit groep 3 heeft haar zwemdiploma A gehaald.    Van harte gefeliciteerd!   

                                                                             
 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We zijn deze week begonnen met het 

thema Herfst.  

De herfsttafel is al mooi gevuld, fijn.  

De kinderen uit groep 2 mogen deze 

week en volgende week letterspelletjes 

bij de juf doen buiten de klas. De 

kinderen vinden het erg leuk en op deze 

manier kunnen wij goed bekijken hoe ver 

ze zijn op taalgebied. 

Bedankt voor het cadeau op de Meester- 

en juffendag. We hebben een gezellige 

ochtend gehad.  

 

Denkt u aan de maandviering van vrijdag 28 oktober. Vaders, moeders, opa's en oma's en andere bekenden zijn allen 

van harte uitgenodigd.  

 

Vanaf nu krijgt u bij elk nieuw thema bij de ouderbrief ook een woordenlijst. Hierop staan alle woorden die bij het 

thema passen en die tijdens de 3 weken aan bod komen. Wilt u deze woorden met uw kind bespreken ter 

bevordering van de woordenschat? 

Tip voor de ouders van groep 2. Oefen met de eerste letter, middelste letter en laatste letter.  

 

Vriendelijke groeten, 

Leerkrachten van het Kleuterplein  
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Wie durft?  

1 Samuël 17  

Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de Israëlieten. Is er 

iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus tegemoet, met een slinger als wapen. 

God zal hem helpen. 

 

Verhalen:  

De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19  

David durft, 1 Samuël 17:20-40  

David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58 

 

 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

25 oktober  Ezra van Rhee  groep 2  6 jaar 

26 oktober  Tess van Hutten groep 5  9 jaar 

      Amber Vogelaar groep 3  6 jaar 

27 oktober  Jasmijn Vogelaar groep 1  4 jaar 

28 oktober  Nathan Kleiker  groep 5  8 jaar 

 

 
 

 


