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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. 
Thema: Voel jij je ook wel eens klein? Gaat het wel eens helemaal mis waardoor je je 
even waardeloos voelt? Of gaat het juist allemaal supergoed en dans je door het 
leven? En hoe kijk je dan naar anderen die het niet zo gemakkelijk hebben? In de 
scholendienst van aanstaande zondag willen we hier samen over nadenken met het 
thema 'reuzen en dwergen'. We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  
Eén ding verklappen we alvast: je zult zeker reuzen en dwergen tegenkomen in de kerk!  
 
De dienst begint om 10 uur, maar vanaf ongeveer 10 voor 10 zullen we al beginnen met zingen. Er is kinderoppas 
voor de allerkleinsten en na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade.  
 
Nathan de Vries, een oud-leerling van De Huve zamelt geld in voor een project in Roemenië. HIj schrijft daar het 
volgende over: 
 
Hallo ik ben Nathan de Vries, 14 jaar en oud-leerling van de Huve. Ik zit nu in de derde klas op de Passie 

en ga dit voorjaar met werkweek naar Roemenië, om daar de leefomstandigheden te verbeteren van de 

lokale bevolkingsgroepen. Dit project omvat het verbeteren van hun voorzieningen, bijvoorbeeld het 

opknappen van woonhuisjes en het organiseren van sport- en spelactiviteiten voor kinderen. Voor dit 

project moet ik geld inzamelen om hieraan bij te kunnen dragen. Dit doe ik o.a. door aanstaande zondag 

na afloop van de scholendienst zelfgebakken lekkers bij de koffie te verkopen voor €1,- per stuk. Ik hoop 

dat u een lekkere cupcake of brownie bij mij komt kopen!!!  

Paasviering 
 
Donderdag 29 maart vieren we samen met u en de kinderen het Paasfeest. 
Voor de vieringen gaan we ‘s morgens naar de kerk De Bron, dezelfde kerk als van de scholendienst. 
 
De niveaus 1 t/m 5 worden om 10.00 uur in de kerk verwacht. Hiervoor bent u als ouder van harte uitgenodigd. Ook                      
willen we graag dat er voldoende ouders zich bij ons melden om kinderen naar en van de kerk te vervoeren. Graag                     
opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
 

1 
 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl


De niveaus 6 t/m 8 worden om 11.00 uur in de kerk verwacht. Zij zullen op de fiets naar                   
en van de kerk gaan. Ook hierbij willen we vragen of er ouders zijn die mee kunnen                 
fietsen.  
 
In de viering hebben de kinderen natuurlijk een grote rol, voorganger in beide vieringen              
is Egbert van Rhee. 
 
Tussen de middag lunchen we samen op school. De oudervereniging zorgt voor matzes             
en nog een verrassing. 
De kinderen nemen dan wel net zoals anders hun eigen brood en drinken mee. 
 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, is een vrije dag voor alle kinderen. Deze dag staat               
niet in de kalender.  
 

Nieuws van de Ouder Vereniging (OV) 
 
Vergadering 
Afgelopen maandag heeft er weer een vergadering plaatsgevonden van de OV. 
Ivo verraste ons tijdens de vergadering met een heerlijke  eigengemaakte chocolade taart (wellicht een overweging 
om daarom lid te worden van de OV ☺) 

Naast het taart eten hebben we de open dag geëvalueerd en gesproken over de 
invulling van Pasen en de kleedjesmarkt die in mei gepland staat. We hebben 
besloten om de kleedjesmarkt te verplaatsten naar juni (datum volgt nog)  i.v.m. 
de meivakantie. 

 
Verder zijn we druk bezig om een folder te maken voor (nieuwe) ouders & 
leerlingen zodat ook zij weten wat we als OV doen. 

 
Maandag 9 april staat de volgende vergadering van de Oudervereniging gepland 
om 19.30 uur in de kantine van De Huve.  

 
Helaas zullen aan het eind van dit schooljaar drie leden stoppen als actief lid 
van de OV: Lotte, Renate & Janine.  We zijn dus voor volgend jaar op zoek naar 
enthousiaste ouders! 
 
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 via ovdehuve@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groet,  
De oudervereniging  
Belinda, Firman, Evalien,  Marleen, Renate, Lotte, Sendy, Janine, Fokelina, 
Patricia, Ivo & Jennifer  
 
 

Diploma’s  
 
Liv van Aartsen heeft het zwemdiploma B gehaald. 

Liv, van harte gefeliciteerd! 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

Wat was het een leuk 100 dagen feest gisteren op het Kleuterplein. Feestelijk 

uitgedoste leerlingen, vrolijke gezichten en de leerkrachten met een 100 

dagen feest sjerp om. 

De leerlingen hebben allerlei spelen met het getal 100 uitgevoerd, en als 

beloning een diploma ontvangen! 

Op Klasbord en Facebook staan de foto’s. 

 

Deze week wassen we het vieze varkentje wel even op het Kleuterplein, heeft 

u ze al gezien? 

Volgende week sluiten we het thema af met een bezoek aan de Kinderboerderij. Alvast hartelijke dank voor de 

meerijdende ouders! 

 

Het volgende thema is Pasen en lente gecombineerd. 

De afsluiting is op woensdag 25 april om 12.15 uur. 

 

Hieronder volgen data die van belang zijn omtrent gebeurtenissen die op of rond het Kleuterplein gepland staan: 

 

Paasviering 29 maart. 

Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. het Paasweekend. 

Koningsspelen 26 april. 

Koningsdag 27 april zijn de leerlingen vrij. 

Meivakantie 27 april tot en met 13 mei. 

 

Dit was het voor deze week, tot de volgende keer. 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Waar hoop je op? 

Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10 

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: 

‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus 

vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?’ 

Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op? 

  

Verhalen: 

 De rijke man, Marcus 10:17-27  

Bartimeüs, Marcus 10:46-52  

De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10 

 

Verjaardagen 
 

15 maart Liza Pater 5 jaar De Koolmeesjes 

16 maart Kai Kleinpenning 4 jaar De Kaketoes 

Luke Haarhuis 8 jaar De Fazanten 
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