
                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, e-mail info@dehuve.nl, donderdag 15  februari 2018 

 

 

Cito tussentoetsen 
 
De Cito tussentoetsen zijn nu door bijna alle leerlingen gemaakt. Er zijn nog             
een aantal kinderen die ziek zijn geweest tijdens de toetsweek bezig met de             
afronding, maar daarna kunnen we samen kijken naar de resultaten. 
Zoals ieder jaar gaan we als alle resultaten ingevoerd zijn een schoolanalyse            
en een groepsanalyse maken. 
Dit jaar is het voor ons meteen een goed moment om te kijken waar we onze                
nieuwe aanpak moeten bijsturen of waar we juist op de ingeslagen weg            
moeten doorgaan. 
Als de analyse is gemaakt en de conclusies zijn getrokken, zal ik u daar via               
een bericht per e-mail van op de hoogte stellen. 
In voorgaande jaren kreeg u deze terugkoppeling op schoolniveau niet, maar           
we nemen u vanaf dit schooljaar graag mee in de zaken die al wel goed gaan                
en die we nog kunnen verbeteren.  
 
Terugkoppeling op leerlingniveau krijgt u via de coach van uw kind tijdens de gesprekken. 
 

Studiedag voor het team op maandag 5 maart 
 
Op maandag 5 maart is er een studiedag voor het team. Deze dag zal gaan over de planningen, de IOP gesprekken,                     
het werken aan doelen, het monitoren van de resultaten enzovoort. 
Maandag 5 maart is de eerste dag na de voorjaarsvakantie. Voor de kinderen betekent dit dus een extra vakantiedag. 

 
Schoolfotograaf maandag 19 februari 
 
Maandag 19 februari komt de schoolfotograaf bij ons op school.  
Zoals gebruikelijk is er ‘s morgens om 08.30 uur gelegenheid om foto’s met broertjes en               
zusjes te maken die nog niet op De Huve zitten. 
Daarna worden de individuele portretten en de groepsfoto’s gemaakt. 
We hopen dat de resultaten naar tevredenheid zullen zijn. 

 
Maandviering stamgroep De Kaketoes 
 

Vrijdag a.s verzorgt stamgroep De Kaketoes de maandviering. Ouders van deze groep zijn van harte welkom om                 

13.45 uur op het stilteplein. 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

De leerlingen beginnen te wennen aan de vernieuwde situatie van de groepsverdeling. Wat is dat mooi om te zien 

hoe snel dat gaat! 

 

Deze week is de thema-afsluiting op vrijdag om 14.15 uur. U bent van harte welkom allemaal. 

 

Volgende week is een week zonder thema die we aan de dagen van de week en tijdsindeling besteden. 

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema dierentuin, en leren we de letter p en r! 

 

Maandag 19 februari komt de schoolfotograaf. Nadere info staat vermeld in deze Stuifmail. 

 

Dat was het voor deze week. 

Fijne werkweek. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein. 
 
Nederlands Kampioenschap kunstschaatsen door Chimène Jansen 
 
Hallo allemaal, 

 

Afgelopen zondag (4 feb 2018) heb ik de voorronde voor 

het NK kunstschaatsen gehad in Leeuwarden.  

Het team bestaat uit 19 mensen. Na de wedstrijd 

mochten we even voor onszelf schaatsen en daarna was 

de prijsuitreiking.  

In de kleedkamer hoorden we dat we door zijn naar het 

NK in Den Bosch op 25 maart. 

 

Groetjes, 

Chimène Janse 

 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Sta op! 

Marcus 5: 21-43 

De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat 

deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en pakt haar 

hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij. 

  

Verhalen: 

De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43 

Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13  

Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44  

Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52 
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Verjaardagen 
 

12 februari Mika Tijink De Fazanten 7 jaar 

15 februari Thijs Mooi De Zwaluwen 9 jaar 

16 februari Maci Roelofs De Koolmeesjes 4 jaar 

17 februari Manoa Veldman De Kaketoes 9 jaar 

Tieme Waidijk De Fazanten 7 jaar 

18 februari Julian Rappa De Koolmeesjes 4 jaar 

Marijn Smith De Koolmeesjes 5 jaar 
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