
                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, e-mail info@dehuve.nl, donderdag 27 september 2018 

 

 

Informatieavond maandag 1 oktober 

 
Deze week hebt u de uitnodiging voor de informatieavond ontvangen. 
We starten de avond om 19.30 uur, deze zal tot ongeveer 21.30 duren. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

● Welkom; 

● algemene uitleg ScoolSuite, het programma waarin o.a. de planning en het PLP is opgenomen. 

● nieuws van de Oudervereniging; 

● nieuws van de Medezeggenschapsraad; 

● pauze; 

● informatie in de stamgroepen. 

 

Schoolfruit 

 
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar 

opnieuw mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groente programma.  

Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden. Van 12 november 2018 t/m 19 april 

2019 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. 

U kunt in een Stuifm@il voorafgaand aan deze weken nog een bericht verwachten             

met de dagen waarop uw kind geen fruit hoeft mee te nemen voor de              

ochtendpauze. 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 
We gaan door met het thema: nieuw schooljaar. 

De kinderen vouwen een school, leren de groepsgenoten beter kennen, maken een fotolijst van onze school, geen 

gewone, maar een van figuurtjes in een patroon! Best moeilijk als je pas op school bent. 

We oefenen en stempelen woorden en tellen tot en met 10. 

De letter d wordt aangeleerd. 

 

De gesprekken zijn deze en komende week in volle gang! 
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Wij vinden het prettig om elkaar te leren kennen en samen in gesprek te zijn en te blijven. De kinderen weten zelf al 

goed wat ze willen leren en waar ze al goed in zijn. 

 

Maandag 1 oktober om 19.30 uur start de info avond. Na het algemeen gedeelte, volgt de informatie over en op het 

Kleuterplein. Hierbij krijgt u inzicht in de werkmethode van het Kleuterplein. Aanmeldingsformulier heeft u per mail 

dinsdag i.l. ontvangen, u komt toch ook? 

 

De Kinderboekenweek start woensdag 3 oktober en duurt een volle week. Het thema dit jaar is vriendschap. 

Kijk maar eens op www.kinderboekenweek.nl, of in de krant voor meer info. 

Hier vindt u mooie boeken, informatie en tips en ideeën om lezen nóg leuker te maken!  

 

De thema afsluiting is donderdag 4 oktober om 14.15 uur, u bent van harte welkom. Deze afsluiting is binnen in de 

hal of met goed weer buiten op het podium. 

 

De groepsouder voor de Koolmeesjes, groep 1, is Jennifer Mik, en voor de Roodborstjes, groep 2, is Evalien Jones. 

 

Dit is het voor deze week! 

Wij wensen u allemaal een fijne week. 

 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein. 

 

Nieuws van de OV 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na een heerlijke (na)zomer heeft de herfst plots zijn intrede al gedaan. Al is er vandaag weinig te merken van de 
herfst, toch lijkt het ons leuk om de komende week de centrale hal en ingang in herfst-sferen te brengen. Hiervoor 
hebben we jullie hulp echter nodig: 
 
Oproep ouders/verzorgers: 
Heb jij thuis nog herfstdecoratie liggen die je niet meer gebruikt, dan kun je dit in de bak in de hal deponeren! Alvast 
bedankt! 
 
Herfst-knutselwedstrijd 
Het lijkt ons leuk om ook eigen gemaakte herfst-knutselwerkjes van kinderen op te hangen. Deze kunnen de 
kinderen ook in de bak in de hal deponeren (voorzien van naam). Over twee weken maken we dan de winnaars 
bekend, die worden beloond met een leuke prijs! 
 
Met vriendelijke groet,  
De oudervereniging  
 
Ivo, vader van Lenn, groep 2/roodborstjes (voorzitter OV) 
Firman, vader van Tieme, groep 5/Kaketoes & Koert, groep 1/koolmeesjes 
en (penningmeester) 
Evalien, moeder van Emily, groep 5/Nachtegalen & Sarah groep 
2/roodborstjes (secretaris)  
Marleen, moeder van Tieme, groep 5/Kaketoes & Koert, groep 
1/koolmeesjes  
Fokelina, moeder van Liv, groep 3/nachtegalen 
Patricia, moeder van Daan, groep 2/roodborstjes  
Jennifer, moeder van Lucas groep 1/koolmeesjes 
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Nick, vader van Julian groep 1/koolmeesjes 
Gerlinde, moeder van Jennifer groep 5/fazanten & Robbin groep 2/Roodborstjes 
  
Bijbelverhalen 
 

Thema: Kun jij dat oplossen? 

Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18 

Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes 

dat allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit 

de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen 

oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen. 

  

Verhalen: 

Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 

Water uit de rots, Exodus 17:1-7 

Het bezoek van Jetro, Exodus 18  

 

Verjaardagen 
 

30 september Linde Alfing De Koolmeesjes 4 jaar 

Robbin Kleij De Roodborstjes 5 jaar 

Jason Rohaan De Roodborstjes 5 jaar 
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