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Scholendienst zondag 18 maart 
 
Zondag 18 maart vieren we onze jaarlijkse dienst van school en kerk. 
Evenals voorgaande jaren vindt deze dienst plaats in Baptistengemeente De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2 te 
Almelo. 
Aanvang 10.00 uur. U bent allemaal samen met uw kinderen van harte welkom. 

 
Programmeren dat kun je leren 
 
Tegenwoordig is het algemeen bekend dat je een computer kunt programmeren, maar een telefoon, de auto en de 
wasmachine worden ook al geprogrammeerd. Wat is programmeren eigenlijk en hoe doe je dat? 
 
Omdat er in de toekomst steeds meer geprogrammeerd gaat worden, en programmeren een onderdeel uit gaat 
maken van de maatschappij vind ik het belangrijk dat kinderen hier op tijd en op de juiste manier kennis mee kunnen 
maken. Programmeren is niet alleen het intypen van programmacode, maar ook een manier van denken en oplossen 
van problemen. 
 
Voor de groepen 7 en 8 gaan Rutger, Christien en ik een viertal workshops geven over programmeren. Tijdens de 
eerste workshop (19 maart) geven we een korte inleiding over programmeren. 
Bij de tweede workshop (27 maart) gaan we met elkaar programmeren tijdens 
de gymles en bij de derde en vierde workshop (9, 16 april) worden de kinderen 
aan het werk gezet om programma's te schrijven op hun iPad. 
 
De workshops komen beschikbaar in het plansysteem, er is ruimte voor 20 
kinderen en eenmaal ingeschreven wordt er van je verwacht dat je deelneemt 
aan alle vier de workshops. 
 
Ik zie jullie op 10011 maart,  (*10011 = 19 uitgedrukt in het binaire talstelsel).  
Albert-Jan de Vries 
 
Nieuws van de Ouder Vereniging (OV) 
 
Open dag  

De oudervereniging heeft ook dit jaar weer meegeholpen met de open dag. Deze ochtend is goed verlopen 

 

Paasversiering 
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Vandaag is de oudervereniging begonnen om De Huve alvast in Paasstemming te brengen. Door de hele school 

zullen vandaag Paastakken opgehangen worden.  

Heb je thuis nog wat versiering liggen? Leg het dan in de keuken neer en dan zorgen wij dat het een leuk plekje krijgt 

binnen de school!  

 

Ook OV lid worden of hulpouder? 

Lijkt het je leuk om mee te denken met de oudervereniging en samen met een 

andere ouder/verzorger een activiteit te organiseren of gewoon te helpen bij 

activiteiten als je kunt? Laat het ons dan weten op ovdehuve@hotmail.com 

 

Vergadering  

Aanstaande maandag zal er weer een vergadering zijn van de Oudervereniging 

om 19.30 uur in de hal van De Huve 

 

Met vriendelijke groet,  

De oudervereniging  

Belinda, Firman, Evalien,  Marleen, Renate, Lotte, Sendy, Janine, Fokelina, 

Patricia, Ivo & Jennifer  

 

Open dag door Sam Schra 
 

Gisteren (woensdag 7 maart) hebben we hier een open dag gehad. Er kwamen allemaal mensen kijken die we zelf 

mochten rondleiden in tweetallen. Het was geweldig om te doen want we konden onze mening vertellen aan 

mensen. We lieten ze alle lokalen zien en we vertelden welke vakken daar gegeven worden en de coaches van die 

stamgroep. Daarna kregen de ouders wat te drinken met iets lekkers erbij. De ouders vonden het heel leuk want we 

kregen allemaal complimenten van ze. 

 

Namens: Marit, Janelle, Rik, Maeve, Dido, Liv, Louise en Sam 

 

Diploma’s 
 

Valentina Bulters heeft haar zwemdiploma A gehaald in de vakantie. 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantieweek. 

Wij in ieder geval wel en we hebben weer zin om de volgende periode aan de slag te gaan! 

 

Wij gaan de komende 3 weken werken aan het thema 

“dieren”. 

De dieren ontsnappen soms op het Kleuterplein, daarom 

maken we hokken waar ze in kunnen verblijven. De 

leerlingen weten precies wie bij elkaar horen! 

We leren liedjes over dieren, maken dieren, en nog veel 

meer wat met dieren in het algemeen te maken heeft. 

Als afsluiting gaan we op woensdag 21 maart een bezoek 

brengen aan de Kinderboerderij. 
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Gisteren tijdens de open dag hebben we veel nieuwe ouders mogen ontmoeten die het Kleuterplein bezochten 

samen met hun zoon of dochter, en de kinderen speelden gewoon met de al naar school gaande leerlingen mee. 

 

Kent u onze doelenmuur? Zie foto hierboven. Deze hangt rechts naast de klapdeur! Bij ieder nieuw thema vindt u de 

doelen voor taal en rekenen waaraan aandacht wordt besteed. 

 

Wij wensen de leerlingen een goede schoolweek! 

 

Met vriendelijke groet,  

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wie begrijpt dit? 

Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16 

Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee mensen van 

vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. 

Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een kind. 

  

Verhalen: 

De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13  

De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29 

Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16  

 

Verjaardagen 
 

5 maart Levi Diesveld 10 jaar De Pauwen 

Eva Hulshof 11 jaar De Zwaluwen 

8 maart Seth Breuër 10 jaar De Flamingo’s 

Mike van ‘t End 9 jaar De Zwaluwen 

Quinten Tijink 11 jaar De Zwaluwen 

10 maart Damian Poelakker 6 jaar De Roodborstjes 

 

 

Tot slot een mop van Quinten Tijink 

Quinten kent een mop die hij graag met alle lezers wil delen: 

In het Rode Huis woont het rode mannetje 

In het Blauwe Huis woont het blauwe mannetje 

Wie woont er in het Gele Huis? (Het gele mannetje) 

Wie woont er in het Groene Huis? (Het groene mannetje) 

Wie woont er in het Witte Huis? (Het witte mannetje) 

Hahaha, nee Donald Trump! 
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