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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   6 oktober  2016 

 

 

iPads in het onderwijs 

 
Deze week stond er opnieuw een bericht in de krant over het gebruik van iPads, met daaraan verbonden de hoge 
kosten voor ouders. 
Geldt deze berichtgeving ook voor basisscholen en in het bijzonder voor De Huve? 
Hierop kan ik gelukkig zeggen dat dit niet het geval is. 
De iPads die hier vanaf volgend schooljaar ingezet worden, zullen we via een leasecontract afnemen. Dit betekent 
dat wij als school de leasekosten voor onze rekening nemen. 
Het geld dat we daarvoor nodig hebben komt uit de pot die we anders zouden inzetten voor de aanschaf van 
leerboeken, werkboeken  en de licenties voor de computerprogramma’s die bij de huidige methodes horen. De iPads 
zijn dus van de school en de kinderen krijgen ze in bruikleen. Over de verdere afspraken hierover hoort u nog meer.  
 
Het begeleidingstraject dat we inkopen van de Stichting O4NT kost eveneens geld. Deze 
kosten komen voor een groot deel voor rekening van de nascholingsgelden die we nu 
ook jaarlijks gebruiken om de vakkundigheid van de leerkrachten op peil te houden en 
uit te breiden. Ook nu moeten we ons jaarlijks bijscholen en dat is goed. In een 
maatschappij die zo aan verandering onderhevig is, moeten de leerkrachten die uw 
kinderen voorbereiden op de toekomst blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. 
 
Is het dan zo dat de invoering van het nieuwe systeem budget neutraal kan? Zo mooi is het nu ook weer niet, het 
kost geld, maar dat is goed doorgesproken met de bestuurder en de mensen die meekijken naar de financiën van de 
school. Zij staan achter ons besluit en kijken daarbij steeds kritisch over onze schouders mee.  
 

Inzameling plastic afval 

 
Sinds kort staan er bij ons op school plastic afvalcontainers. Door ons afval te scheiden willen we kinderen bewust 
maken van het afval dat we terugbrengen in het milieu en wat de gevolgen kunnen zijn. 
Het plastic afval dat wordt verzameld wordt gerecycled. 
 
Recyclen is goed voor het milieu. Hoe meer plastic verpakkingsafval we gescheiden 

inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten en 

verpakkingen van te maken. Zo hoeven we minder plastic te verbranden en komt er 

minder in de natuur terecht. 

Gerecycled plastic komt terug in bijvoorbeeld saus- en frisdrankflessen, kratten, 

tennisballen en speelgoed. Als we plastic recyclen, hoeven we geen nieuw plastic te 

maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen 

we op energie en de uitstoot van CO2.  
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Gym 

 

We merken dat er regelmatig kinderen zijn die hun gymtas niet mee hebben op de juiste dag of die niet de juiste 

spullen in hun gymtas hebben. In een gymtas horen passende gymschoenen (het liefst met een stevige zool), een 

shirt en een broek of een turnpakje. Vanaf groep 5 moeten de kinderen zich na afloop van de gymles ook even 

douchen of zich wassen. Een handdoek en eventueel douchegel en een haarborstel hebben ze dan ook nodig.  

Op dinsdag hebben de kinderen van groep 4, 6 en 8 gym en op donderdag zijn de groepen 3, 5 en 7 aan de beurt.   

Wilt u uw kind(eren) helpen bij het meenemen van de juiste spullen op de juiste dag? Hartelijk bedankt. 

Nieuwe juf in groep 6 en 7 

 

In verband met de wet werk en zekerheid voor het onderwijs moesten we op zoek naar een nieuwe invaljuf voor de 

donderdag in groep 6 en op de vrijdag in groep 7. 

Tot op het allerlaatste moment was het spannend wie deze taak op zich mocht en wilde nemen. 

Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat Leman Okayben onze nieuwe collega voor deze dagen is geworden. Leman is 

geen onbekende binnen het PCO. Zij heeft al haar stages op collegascholen van het PCO gelopen en haar LIO stage 

op de Mare ingevuld. Volgende week zal zij zich in deze nieuwsbrief zelf aan u voorstellen. 

Juf Gerinda Voortman, die tot nu toe op deze dagen voor de groep stond blijft op de dinsdag de lessen in groep 8 

geven. En ook daar ben ik blij om. 

Schoolontbijt 

 

Wij gaan samen gezond ontbijten!  

 

We doen mee aan de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt! Op woensdag 9 november mogen alle leerlingen 

naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want dat doen we met z'n allen op school. Zo laten we samen 

zien hoe belangrijk een gezond ontbijt is.  

 

Een gezond ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 november 2016 vindt 

daarom de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op 2.720 basisscholen in het hele land zo'n 

520.000 kinderen samen ontbijten. Op woensdag 9 november gaan we dat ook op De Huve doen. We maken hier 

een echt ontbijtfeestje van! 

 

Ontbijt broodnodig 

De Huve doet mee aan Het Nationaal Schoolontbijt om het plezier en belang 

van een gezond ontbijt te onderstrepen. Ontbijten geeft energie, levert 

belangrijke voedingsstoffen, helpt de stoelgang en laat kinderen minder snel 

naar ongezonde tussendoortjes grijpen. En het is natuurlijk is heel gezellig 

om samen te ontbijten. 

 

Ontbijtpakketten 

Wij krijgen ons ontbijtpakket in van supermarkt Albert Heijn uit onze wijk. 

Dat pakket is samengesteld volgens de nieuwe richtlijnen van het 

Voedingscentrum en uitgebreider dan ooit: volkorenbrood, tarwepuntjes, 
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krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, fruitstroop, vruchtenspread, smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle 

yoghurt, biologische krokante muesli, halfvolle melk, thee, mandarijntjes of appels en komkommers. 

 

Gezonde School 

Bovendien is Het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School, een samenwerkingsverband tussen het 

RIVM, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en kennisinstituten. Gezonde school helpt scholen om structureel 

aandacht te besteden aan de gezondheid van hun  

Met een goed ontbijt bij de les! 

Wie zijn schooldag begint met een gezond ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en 

leuk! Helaas ontbijten niet alle leerlingen even vaak of goed. Zullen we dat samen verbeteren? 

Een gezond ontbijt is de beste start van de dag. Waarom? Daar zijn 5 eenvoudige vuistregels voor: 

 

1. Ontbijten geeft je energie  

Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. 

Maar zelf haasten we ons wel eens zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om 

met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Een goed 

ontbijt geeft je de energie die je dagelijks nodig hebt om te leren, te werken te sporten en te spelen!  

 

2. Ontbijten levert voedingsstoffen  

Ontbijten geeft je lijf niet alleen energie, maar ook belangrijke voedingsstoffen. Een ontbijtje levert de vezels, 

vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je daar de dag niet mee begint, haal je die achterstand maar 

moeilijk in. Met elke dag een gezond ontbijt doe je je lijf dus een groot plezier!  

 

3. Ontbijten helpt je stoelgang  

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een wat langere periode dat je niets hebt gegeten en gedronken. Een goed en 

vezelrijk ontbijt zet je darmen aan het werk en helpt dus een goede stoelgang. Dit betekent dat je makkelijk kunt 

poepen en minder snel last krijgt van buikpijn. Vezels zitten vooral in graanproducten zoals volkorenbrood en in 

fruit.  

 

4. Ontbijten houdt je op gezond gewicht  

Wie in de ochtend niet ontbijt, krijgt al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. 

Meestal zijn dat tussendoortjes die rijk zijn aan vet en energie, maar arm aan vitaminen en mineralen. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen die ontbijten minder vaak last van overgewicht hebben. Wie een gezond gewicht wil behouden, 

doet er dus slim aan de dag met een ontbijt te beginnen. Het liefst een ontbijt met veel vezels. Voedingsvezels 

leveren nauwelijks calorieën, maar ze stillen wel je trek.  

 

5. Ontbijten is lekker en gezellig  

Dat ontbijten broodnodig en gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna vergeten: 

ontbijten is lekker en heel gezellig! Wat is een betere start van de dag dan samen aan tafel te genieten van allerlei 

lekkers? Heerlijk smullen en ondertussen met elkaar de mooie plannen voor weer een nieuwe dag bespreken. Begin 

de dag dus voortaan goed met een gezond ontbijt.  

 

Gezond ontbijten?  

Wat is nu een gezond ontbijt? Bij het beste ontbijt staat dit op tafel: 

• Brood 

Eet vooral een ontbijt met veel vezels. Die zitten in graanproducten en in groente en fruit. Vooral in volkorenbrood. 

Op de verpakking kun je zien of brood volkorenbrood is. 

• Halvarine 

Halvarine op brood levert goede vetten en onmisbare voedingsstoffen, zoals vetzuren en bepaalde vitamines. 
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• Hartig beleg 

Eet je vlees en kaas op je brood, kies dan voor mager. Gebraden kipfilet of beenham bijvoorbeeld. En 20+ of 30+ kaas 

of hüttenkäse. 

• Zoet beleg 

Liever ook iets zoets? Kies dan voor vruchtenspread, appelstroop of honing in plaats van chocopasta of hagelslag. 

Veel gezonder! 

• Zuivel 

Als je melk drinkt, drink dan magere of halfvolle melk. Of karnemelk. Eet je ook yoghurt of kwark, neem dan de 

magere of halfvolle variant. 

• Fruit en groente 

Kom je niet aan 2 stuks fruit per dag? Neem er dan alvast 1 bij je ontbijt. Een banaan of appel bijvoorbeeld, los of op 

brood. Met tomaat of komkommer erbij maak je helemaal een frisse start. 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Wat hebben de kinderen van het Kleuterplein een fantastische maandviering opgevoerd aan heel veel ouders en 

grootouders en kinderen uit de hogere groepen.  

 

We werken nu in de tweede week over het Thema Herfst. 

We maken een collage met herfstkleuren. Groep 2 kinderen knippen letters uit tijdschriften en maken hier een 

'lettersoep' van. De uitdaging bij deze opdracht is om de letters van je eigen naam op te zoeken en uit te knippen.  

 

Graag deze week of volgende week een lege eierdoos meegeven aan uw zoon/dochter. Heeft u een eierdoos over, 

dan zouden we deze graag gebruiken voor kinderen die er geen een hebben.  

 

Denkt u aan de afsluiting van het thema op vrijdag 11 november.  

 

Op woensdag 9 november start het Sinterklaasjournaal op npo3. Dit zullen wij op school ook gaan kijken met de 

kinderen. We kijken dit een dag later op uitzendinggemist.  

 

We willen binnenkort gaan starten met een spelletjesochtend/middag. Bij deze activiteit hebben we 

hulpouders/opa's/oma's nodig. Hieronder een aantal data waarop de spelletjesochtenden/middagen zijn. 

In de gang van het Kleuterplein hangen lijsten waarop u uw naam kunt schrijven voor het helpen. Ook willen we 

vragen of de kinderen zelf gezelschapsspelletjes mee naar school willen nemen. Graag voorzien van naam. 

maandag 14 november 13.30 uur tot 14.15 uur 

woensdag 21 december tot 11.15 uur tot 12.00 uur 

 

Wij zijn voor de kleutergroepen op zoek naar gezelschapsspelletjes om te gebruiken tijdens 

spelletjesochtenden/middagen.  

Heeft u thuis gezelschapsspelletjes die u niet meer gebruikt en die nog in goede staat zijn,dan zouden wij ze graag 

gebruiken op het Kleuterplein. Alvast heel erg bedankt.  

 

Vriendelijke groet, 

Leerkrachten van het Kleuterplein  
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Help!  

1 Samuël 18, 19  

Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat David moet vluchten. Jonatan en Davids vrouw 

Michal helpen hem om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in bed die op David lijkt, zodat hij zich in 

veiligheid kan brengen. 

 

Verhalen:  

Saul en David, 1 Samuël 18:1-16  

Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7  

Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

31 oktober  Cas Starink  groep 2  5 jaar 

2 november  Dido Perik  groep 7  10 jaar 

3 november  Joshua Gomies  groep 6  9 jaar 

4 november  Mirthe Eshuis  groep 7  10 jaar 

   Feline Schmal  groep 3  7 jaar 

   Lisa Smith  groep 5  8 jaar 

6 november  Yfke Hinsenveld  groep 5  8 jaar 

 

 

 

 


