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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  1 december  2016 

 

 

Nieuwe inrichting hal 
 

Goed nieuws!! 

Met de invoering van ons nieuwe onderwijssysteem krijgen de hallen van de school ook een nieuwe functie. Ze 

worden volledig bij het onderwijsproces betrokken. 

Hoe dat er gaat uitzien? Dat is nog even een verrassing. Maar er hoort wel een nieuwe inrichting van de grote hal bij. 

Een nieuwe inrichting die aansluit bij het gebruik door de leerlingen. 

 

We laten u hier meer van zien als de plannen volledig zijn uitgewerkt. 

 

Sinterklaasfeest maandag 5 december 
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Het gaat vast een fantastisch feest worden. 
In de hal bij de bovenbouw worden elke dag surprises binnengebracht. Het wordt al een heel mooie expositie! 
 
Maandag hebben de kinderen evenals voorgaande jaren na het bezoek van Sinterklaas om 12.30 uur vrij. 
 

Derde prijs ‘Week van de techniek’ 

 

De groepen 6, 7 en 8 hebben deelgenomen aan de 'Week van de Techniek'. Afgelopen maandagavond was de 

afsluiting en tevens de prijsuitreiking voor de winnende scholen. De Huve ging naar huis met de derde prijs. We 

hebben een oorkonde en een mooi geldbedrag gewonnen dat we mogen besteden aan techniekmaterialen. Deze 

toppers hadden de beste ideeën bedacht met hun onderzoekende houding en creatieve brein. Gefeliciteerd! 

 

 
 

De ‘Week van de techniek’ in groep 6 

 

Janneke had voor de week van de techniek een opdracht verzonnen. We moesten iets ontwerpen waardoor er 

minder uitstoot van CO2 zou zijn, omdat dit beter voor het milieu is. Ook mochten we bedenken hoe we groene 

energie kunnen opwekken. 

Er werden fantastische ideeën bedacht. 

Zo was er een auto die op magneten kon rijden, doordat twee magneten elkaar afstoten en een auto met een 

dubbele accu die op zonne-energie kon rijden. 

Er was een molen bij de rivier geplaatst, waarbij door waterkracht stroom werd opgewekt, daarbij had deze molen 

zonnepanelen op de wieken. Ook was er een satelliet in de ruimte met een luchtplaats naar de aarde. 

Tot slot was er een fabriek die werd aangestuurd door windenergie.  
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De kinderen van groep 6 hebben dus genoeg innovatieve ideeën. 

 

 

 

Diploma 

 
Mattheias Kaprelian uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma 

A behaald. 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstviering 

 

Terwijl we nog druk bezig zijn met alle activiteiten rondom de verjaardag van Sinterklaas, zijn we ook al bezig met de 

voorbereidingen voor het Kerstfeest. Zoals in de jaarkalender staat vermeld, vieren we het Kerstfeest ook dit jaar in 

de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan. 

 

Datum: donderdag 22 december 

Aanvang: 19.00 uur 

 

In een volgende Stuifm@il kunt u meer lezen over het thema van de viering. 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

Deze week is de laatste week dat we werken over Sinterklaas met als afsluiter het Sinterklaasfeest op maandag 5 

december. De kleuters mogen vanaf 8.20 uur hun tas naar binnen brengen. De kinderen van groep 1 en 2 blijven 

deze dag allemaal binnen met hun jas aan. Om 8.40 uur zullen we per groep naar buiten gaan en in een vak op het 

plein gaan staan. We wachten daar op de komst van Sinterklaas. U bent van harte welkom om de aankomst op het 

plein mee te kijken. Als Sinterklaas naar binnen gaat, dan volgen de kinderen hem en zal het feest binnen verder 

gevierd worden zonder ouders.  

Er zullen deze dag foto's gemaakt worden, die later 

gedeeld worden op Klasbord en een aantal op de 

Facebookpagina van De Huve. 

Op maandag 5 december zijn alle kinderen om 12.30 

uur vrij. 

De ouders van de kinderen van het Kleuterplein 

mogen de kinderen om 12.20 uur binnen ophalen. We 

zullen dan een lied laten horen, en de werkjes en het 

cadeau kunnen dan mee naar huis genomen worden. 

Op dinsdag 29 november hebben we pietengym 

gehad. Piet Pablo en Piet Piet waren speciaal naar De 

Huve gekomen om met groep 1, 2 en 3 te gymmen. Ze 

moesten klimmen over daken, kruipen door de 

schoorsteen, cadeautjes overgooien en glijden van de 

daken. 

De pieten deden aan ons voor hoe we dit het beste konden doen en hielpen waar nodig. 

Aan het einde kregen we nog lekkere pepernoten. En nadat de pieten contact met Sinterklaas hadden gehad, 

werden de diploma's uitgereikt! 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Stil eens…  

Lucas 1:5-25, 1:26-38  

De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes de Doper. Zacharias 

wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus zal geboren 

worden. 

 

Verhalen:  

Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25  

Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38 
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Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

28 november  Priscilla Abdo  groep 3  6 jaar 

29 november  Jurre Hinsenveld groep 3  6 jaar 

3 december  Janelle de Vries  groep 6  10 jaar 

 
 

 


