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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  10 november  2016 

 

 

Studiedag O4NT 

 
Volgende week dinsdag 15 november hebben wij onze volgende studiedag O4NT. We leren op die dag o.a. hoe we 
de workshops voor de kinderen effectief inrichten en hoe we de instructietijden kunnen inplannen. Deze dag zijn de 
kinderen vrij. 
 
We zijn natuurlijk niet alleen op de studiedagen met de ontwikkelingen rondom O4NT bezig. Ook onze ‘gewone’ 
vergaderingen besteden we voor een groot deel aan de voortgang. De leerkrachten hebben bijvoorbeeld al 
aangegeven bij welke vakken zij zich als specialist willen inzetten. Het is dan goed om te zien dat in ons team de 
voorkeuren  mooi verdeeld liggen. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze talenten op die gebieden in te zetten voor 
meer kinderen. Ook voor ons geldt dat waar je goed in bent en met plezier doet, daarvan kun je de kennis beter 
overbrengen aan anderen.  
 
Ook zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor het planningssysteem van de 
kinderen en de leerkrachten. Dat planningssysteem ziet er goed uit. We kunnen 
hiermee elk kind nog beter volgen dan we nu al doen met Snappet. 
We zullen u daar meer van laten zien als we wat verder zitten in ons ontwikkelproces. 
 
 

Nieuwe buitenlampen 

 
Bij de voorbereidingen van de bioscoopavond van afgelopen vrijdag 
realiseerden we ons opnieuw dat het toch wel echt donker is op het plein en 
bij de ingangen. Er hangen wel lampen, maar die hebben echt hun tijd gehad. 
Op deze avond mochten we gebruik maken van 3 buiten lampen van de fa. E-
light Almelo bv. Dat vonden we al super, 
maar het werd nog mooier toen aan het 
eind van de avond de lampen werden 
gedoneerd aan de school. 
 
Arjan Stegehuis van fa. E-light ontzettend bedankt!! We zijn er blij mee. 
 
Dick, de klussenman van PCO NT is woensdag begonnen met de installatie 
van de lampen. We kunnen dus vanaf nu ook ’s avonds onze weg veilig 
vinden naar De Huve. 
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Juf Leman Okayben 

 
Dag allemaal, 

 

Ik ben Leman Okayben.  

Ik ben 26 jaar en kom uit Almelo. 

Vanaf 3 november 2016 zullen jullie mij op de donderdag 

en vrijdag op school treffen.   

Op de donderdag zal ik werkzaam zijn in groep 6 en op de 

vrijdag in groep 7.  

Op dinsdag ben ik bezig met mijn masteropleiding 

gedragsspecialist. 

In mijn vrije tijd hou ik van lezen, film kijken en sporten. 

Mochten er andere vragen zijn bent u van harte welkom. 

Hopend op een gezellig en leerzaam schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leman Okayben  

 

Stichting Oost Europa 

 
De Stichting Oost-Europa heeft ons ook dit jaar 

gevraagd mee te doen met de schoenendoosactie. 

De inzameling zal iets anders zijn dan andere jaren. In 

voorgaande jaren vulde u thuis alvast de versierde doos 

en zo werd het geheel dan ingeleverd. Nu wordt er ook 

gevraagd om een versierde doos, maar die hoeft nog 

niet te worden ingepakt. De mensen van de organisatie 

willen liever dat u de spullen daarnaast in een zak 

meegeeft, zodat zijzelf de cadeautjes eerlijk over de 

dozen kunnen verdelen. Ook kinderen in andere landen 

kijken naar wat zijzelf krijgen, maar ook naar wat het 

kind naast hen krijgt.  

Als u het gemakkelijker vindt om geld te doneren, dan kan dat natuurlijk ook. 

De dozen, artikelen en het geld kunnen vanaf nu worden ingeleverd met als laatste inleverdag maandag 21 

november. Daarna worden de dozen door de Stichting Oost-Europa opgehaald en begin december worden ze 

weggebracht naar kinderen in Hongarije. 

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. 
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Welke artikelen kunnen worden meegenomen? 

 

Wij 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? 

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. 

 

Rembrandtschilders 

 

9 november 2016  

We moesten om 16:00 uur bij het stadhuis zijn. Toen kregen we onze schilderkleren aan en toen mochten we 

drinken en chips pakken en gaan zitten. 

Toen kwam de stadsomroeper en toen mochten we naar de schilderijen. We keken eerst een video en toen mochten 

we naast onze schilderijen staan. 

Sommige kinderen werden geïnterviewd en toen gingen we bij andere kinderen kijken. 

En toen moesten we onze schilderskleren uit en toen kregen we een schilderspakket en toen gingen we naar huis. 

Groetjes van Olivia, Maeve, Liv, Robin en Mirthe. 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

As. vrijdag is om 14.15 uur de afsluiting van het thema ‘Herfst’. Het themalied zal gezongen worden en de kinderen 

vertellen kort over de herfstwandeling. 

 

Vanaf volgende week starten we met het thema ‘December’.   

 

Denkt u aan het invullen van de lijsten voor de spelletjesmiddag/ochtend?? 

Op dit moment kan er ons nog niemand komen helpen. 

Hopelijk geeft u zich nog op, zodat we de spelletjesmiddag/ochtend toch door kunnen laten gaan.  

De lijst hangt aan de witte kast in de gang.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Waar ben je veilig?  

1 Samuël 19, 20  

David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er gebeurt 

iets bijzonders. De soldaten gaan mee zingen en dansen met de profeten, ze vergeten helemaal waarvoor ze 

gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het 

profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even in een profeet. 

 

Verhalen:  

In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24  

Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23  

David moet weg, 1 Samuël 20:35-42 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

9 november  Emma-Lyn Wouwenberg groep 2  5 jaar 

10 november  Niels Oord   groep 8  12 jaar 

11 november  Sanne Doldersum  groep 5  8 jaar 

 

 


