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Woensdag 15 november is onze jaarlijkse meester- en juffendag.  

 
Schoolfruit 
 
In de vorige Stuifm@il heb ik al verteld dat vanaf volgende week, twintig weken lang, op woensdag, donderdag en                   
vrijdag fruit zal worden uitgedeeld. Volgende week krijgen de kinderen: een banaan, worteltjes en een appel. 
Natuurlijk blijft er elke week fruit over. Dit fruit krijgt een goede bestemming. 
Elke vrijdag komt een medewerker van de voedselbank het overgebleven fruit ophalen, zo gaat er niets verloren. 
 

Schoenendoosactie 
 
Vorige week hebben we hier een oproep gedaan voor de schoenendoosactie van de Stichting Oost Europa. De                 
opbrengst aan dozen valt tot nu toe nog tegen en we hebben in overleg met de Stichting de actie verlengd naar                     
woensdag 15 november. Dat geeft u nog een weekend de tijd een doos te vullen. Hieronder staat het bericht van                    
vorige week nog eens afgedrukt. 
 
Evenals voorgaande jaren willen we dit jaar meedoen aan de schoenendoosactie van de Stichting Oost Europa. 
Deze stichting zorgt er jaarlijks voor dat kinderen die in minder goede omstandigheden leven in Hongarije en                 
Roemenië met kerst een cadeau krijgen. 
Om hen hiermee te helpen vragen we aan u om een schoenendoos te versieren en bijvoorbeeld te vullen met: 
Schriften, potloden, pennen, gum, spelletjes enz. (Denk hierbij aan wat uw kind            
leuk zou vinden om te krijgen). 
 
Mooie schone kinderkleding, laarzen, schoenen en babykleding is ook erg          
welkom. Deze mogen apart in plastic zakken meegegeven worden. 
 
Deze dozen mogen volgende week meegenomen worden naar school en op het            
podium worden gezet.  
De dozen worden op woensdag 15 november opgehaald door mensen van de            
Stichting Oost Europa. 

 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
 
Maandag 30 oktober heeft de MR vergadert, de tweede vergadering alweer in het nieuwe schooljaar. We hebben 

het activiteitenplan voor het komende jaar vastgesteld en het jaarverslag besproken en de spreekwoordelijke 

“puntjes op de i”  gezet.  Deze zal binnenkort op de website geplaatst worden. 

Daarnaast hebben we de ouderenquête besproken, wij zijn voornemens om deze in maart/april 2018 af te nemen. 
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We gaan tot die tijd goed kijken welke vragen we aan u willen stellen, dit zullen ook vragen zijn die de vorige keer 

aan bod zijn geweest (als ze nog van toepassing zijn) ook om te meten of er veranderingen zijn tov eind 2015. Het is 

deze keer mogelijk om 1 vragenlijst in te vullen ook als u meerdere kinderen op school heeft. En natuurlijk zijn we 

erg benieuwd wat u vindt van het nieuwe onderwijs. Ook zijn wij benieuwd naar wat de kinderen van het nieuwe 

onderwijs vinden en we zullen ook tegen die tijd de leerlingenraad vragen of zij een enquête willen houden onder de 

kinderen. 

Nieuws van de OV 
 

Aanstaande maandagochtend is de laatste kans om kaarten te kopen voor de bioscoopavond van 17 november!! 

 

De kinderen kunnen kiezen uit Peter en de Draak, Zootopia, Moana of Ramon & Het paard van Sinterklaas.  

De films starten om 18.15 uur. Wil je van te voren nog popcorn, drinken of iets anders kopen, zorg dan dat je er om 

18.00 uur bent! 

 

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie. Extra consumpties kun je kopen voor  €0,50 per 

stuk.  

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. Voor ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje € 1,- (inclusief 1 consumptie). 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.  

 

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.  

 

Lezen in niveau 3 

Deze week is groep 3 begonnen met kern 3. In deze kern leren de kinderen de volgende letters: 

d, oe, k, ij  en z. 

We hebben deze week tafellezen uitgeprobeerd. Tijdens het lezen in het leesboekje mochten de kinderen op tafel 

zitten. De vinger moest goed meelezen en de kinderen moesten zoemend lezen. 

Ging dat goed dan mocht je blijven zitten op tafel, ging het niet goed moest je op je stoel zitten. Er is natuurlijk heel 

goed gelezen tijdens tafellezen want wie wil dat nu niet. 

 

Bij zoemend lezen worden de woorden niet meer gehakt en geplakt zoals in m-aa-n, maar 

worden de woorden lezend aan elkaar geplakt zoals in 

rrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooossssssss. Dit is nog even wennen maar de resultaten zijn 

nu al merkbaar, het lezen gaat steeds vlotter. 

 

De kinderen zijn ook heel druk met het schrijven van allerlei woorden. Hiervoor gebruiken 

ze het klikklakboekje. Dit is een boekje waar alle letters in komen waardoor ze veel 

verschillende woorden kunnen maken. Ook bedenken de kinderen zelf veel woorden en 

kunnen ze in boeken al veel woorden herkennen. Dat is heel leuk om te zien. 
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Nieuws van het kleuterplein 
 
Wat een volle werkweek is het deze week, een Nationaal Schoolontbijt, samen oefenen voor de maandviering van de 

leerlingen van de Koolmeesjes. Wel spannend hoor, want dit is de eerste keer dat naast eigen ouders ook andere 

leerlingen van de Huve komen kijken! 

Verder is morgen ook de thema afsluiting voor de ouders van beide groepen, dus dat is voor beide groepen oefenen 

geblazen, maar ze doen dit met plezier! 

 

Volgende thema waaraan wij gedurende 3 weken werken is: 

De winkel ( geld ) en Sinterklaas. 

 

Via Klasbord vindt u altijd de laatste info en nieuwtjes en foto’s, zodat u op de hoogte bent van het wel en wee van 

de kinderen op het Kleuterplein. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doe dat dan snel, het is zo leuk om de 

korte berichten te lezen, en u hoeft niks te missen, 

 

Korte Update belangrijke data tot aan de kerstvakantie: 

Meester-en juffendag woensdag 15 november. 

Filmavond vrijdag 17 november 

Maandviering Roodborstjes vrijdag 24 november 

Schoolfruitproject start 15 november op woensdag, donderdag en vrijdagen gedurende 4 maanden 

Aankomst Sinterklaas in Almelo zaterdag 18 november 

Bezoek Sinterklaas op de Huve dinsdag 5 december  

Kerstviering op school: woensdag 20 december. 

 

Fijne week, en u weet ons te bereiken voor vragen en opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Vergeet mij niet! 

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 

De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning hun eigen 

broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen. 

  

Verhalen: 

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36  

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57  

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42 

  

Verjaardagen 
 

6 november Yfke Hinsenveld 9 jaar De Zwaluwen 

9 november Emma-Lynn Wouwenberg 6 jaar De Fazanten 

11 november Sanne Doldersum 9 jaar De Zwaluwen 

12 november Micha Meijerink 9 jaar De Kaketoes 
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