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Informatieavond 16 oktober 
 
Wat fijn dat er zoveel ouders gehoor konden geven aan onze uitnodiging voor de informatieavond. 
Voor de pauze was er naast de uitleg van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging tijd voor Rutger om                  
uitleg te geven over de planning van het rooster. Zijn verslag kunt u hieronder lezen: 
 
Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden, kiezen wij er op dit moment voor om de workshops                    
nog zo veel mogelijk vast te zetten. Op deze manier weten wij dat de kinderen alle stof aangeboden krijgen en                    
kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. In de toekomst zullen wij de verantwoordelijkheden van de                 
leerlingen steeds meer aanspreken door ze zelf (met u) te laten plannen. De kinderen kiezen dan zelf welke workshop                   
ze op welk moment willen volgen. Hierbij houdt het systeem automatisch rekening met de behoeftes van uw kind. Het                   
kan dus niet gebeuren dat een kind 'vergeet' om naar een vak te gaan. omdat het systeem hierin stuurt. De leerlingen                     
krijgen in de toekomst tevens meer lessen die aansluiten bij de persoonlijke doelen van het kind. Op deze manier kan                    
ieder kind het maximale uit zichzelf halen en zijn/haar vaardigheden optimaal benutten en ontwikkelen. 
 
Vragen of opmerkingen over het rooster en de planning daarvan kunt u het beste rechtstreeks aan Rutger stellen via                   
de mail. (rsibma@dehuve.nl) 
 
Overige vragen kunt u natuurlijk altijd blijven stellen aan de coach van uw kind of aan mij (Fenny). 
 

Nieuws van de Ouder Vereniging: 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn druk met het organiseren van de bioscoopavond op 17 november!  Na de vakantie 

zullen we bekend maken welke films we zullen draaien! Uiteraard zal een leuke 

sinterklaasfilm niet ontbreken. 

Op 2 oktober is er weer  een OV vergadering geweest. We hebben kamp, de schoolreisjes en de startdag 

geëvalueerd!  Mocht je als ouders/verzorgers hier opmerkingen of ideeën over hebben, dan horen wij dat natuurlijk 

graag!  

Janine heeft in de vergadering aangegeven dat ze aan het einde van het schooljaar zal stoppen als actief OV-lid.  Ook 

Marleen Smith is gestopt als actief OV lid, dus zijn we weer op zoek naar nieuwe actieve leden! 

Wil je ons komen versterken? Stuur dan een mailtje naar ovdehuve@hotmail.com 

Maandag 6 november staat de volgende vergadering weer gepland. 
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Met vriendelijke groet, 

De oudervereniging van de Huve 

 (Janine, Lotte, Renate, Firman, Evalien, Sendy, Belinda, Fokelina, Marleen , Ivo, Patricia) 

Nieuws uit groep 3 
 
Deze week ik groep 3 weer druk in de weer geweest met het leren van nieuwe woorden en letters. 

Aan het begin van de week hebben we de letter eu van neus geleerd. Best een moeilijke letter omdat het eigenlijk 
twee letters bij elkaar zijn. Ook de b van buik hebben we geleerd. 

Het leukste was de nieuwe app op de IPad. Nu kunnen we op school én thuis oefenen met alle letters met Zoem de 
Bij. 

Maandag hebben we in de laatste workshop ook nog even genoten van het lekkere weer. Met de hele klas hebben 
we een dictee op het plein gedaan. Alle woorden die we kenden hebben we met stoepkrijt op het plein geschreven. 
Deze woorden kennen we al: ik, maan, roos, vis, sok, pen, en ,aan, teen, een, neus, en buik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

De stagiaires stellen zich graag voor: 

 

Ik ben Danique van Nuil, ben 18 jaar en volg de opleiding helpende zorg en welzijn op het ROC van Twente. Ik zit nu 

in mijn examenjaar en ben alle dagen behalve woensdag aanwezig in de groep van de Koolmeesjes. 

Mijn stage loopt af na de eerste week na de herfstvakantie, dan ga ik een periode weer volledig naar school, maar ik 

kom graag in het voorjaar terug. 

Ik vind het hier heel fijn en leer veel. 

 

Ik ben Milton Vizzini, ben 18 jaar oud, en volg de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Twente. Ik zit in mijn 

2de leerjaar, en ben werkzaam in de groepen van de Koolmeesjes en de Roodborstjes op maandag en dinsdag. Ik blijf 

het gehele schooljaar. Het is hier leerzaam en heel leuk. 
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ik ben Liesbeth Katalanc, ben 26 jaar oud, ik woon in Hengelo, en zit in mijn afstudeerjaar van de Pabo Windesheim 

in Zwolle. Ik loop het gehele jaar stage bij de Roodborstjes, op maandag en dinsdag. Ik heb het hier erg naar mijn zin 

en leer veel op de Huve en van de collega’s! 

 

Wij zijn gestart met het thema: “Herfst”. Hieraan werken wij 3 weken. 

Voor taal komen de volgende doelen aan bod: 

Naam herkennen , letters herkennen. 

Voor rekenen komen de volgende doelen aan bod: 

Rangtelwoorden, seriëren en ordenen, cijfer 2 en 12. 

 

Heeft u ons kabouterhuisje al zien staan in de hal? Daar worden de lekkerste hazelnoten taarten gebakken in het 

oventje en daarna opgegeten door de kabouters met hun rode puntmutsen. Als ze klaar zijn, vegen ze de blaadjes 

weer netjes bij elkaar. 

 

Wat een geweldige opkomst en betrokkenheid tijdens de informatieavond, heel fijn om u nader te betrekken in het 

leven van uw zoon of dochter op het Kleuterplein. De aangeboden film werd zeer enthousiast ontvangen, soms 

zeggen beelden meer dan heel veel woorden!  

De getoonde film staat met een link vermeld op Klasbord, alleen toegankelijk voor aangemelde ouders! 

 

Wilt u nog meer betrokken worden bij de school? Denk dan eens na over deelname  in de Oudervereniging, MR of 

GMR.  Alle aangeboden hulp en inzet doet u voor uw eigen kind, maar ook voor de andere kinderen van De Huve. 

 

Wat was het een gezellig en leerzaam kabouterpad herfst wandeling in Nijverdal afgelopen woensdag. En wat een 

fijne begeleiding van een club ouders, super dat u erbij was. 

Ook de verjaardag van Liam uit de groep van de Roodborstjes hebben we met z’n allen gevierd, dus dubbel feest, 

wat was dat een feestelijke traktatie, jammie! 

 

Volgende week is het herfstvakantie en wij wensen eenieder een heerlijke, gezellige week toe. Maandag 30 oktober 

ontvangen wij de uitgeruste kinderen weer in de groepen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein. 

 

 

3 
 



Bijbelverhalen 
 

Thema: In je dromen!  

Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6  

Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar de werkelijkheid is een 

nachtmerrie, als Jozef in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt hij terecht in het huis 

van Potifar. 

  

Verhalen: 

 De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11  

Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36  

Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 

 

Verjaardagen 
 

16 oktober Manuel Veldman 5 jaar De Roodborstjes 

18 oktober Liam Achterbergh 6 jaar De Roodborstjes 

Rune Oord 10 jaar De Zwaluwen 

Louise Schmal 11 jaar De Flamingo’s 

19 oktober Jason Pelsmaeker 6 jaar De Roodborstjes 

20 oktober Zara kaprelian 6 jaar De Kaketoes 

23 oktober Sylvana Razoqi 11 jaar De Pauwen 

25 oktober Ezra van Rhee 7 jaar De Fazanten 

26 oktober Tess Hutten 10 jaar De Flamingo’s 

Amber Vogelaar 7 jaar De Fazanten 

27 oktober Jasmijn Vogelaar 5 jaar De Roodborstjes 

28 oktober Nathan Kleiker 9 jaar De Pauwen  
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