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Streetwise  
 

Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke 

verkeer, wordt er op De Huve regelmatig aandacht besteed aan dit 

belangrijke onderwerp. Op donderdag 4 oktober hebben de groepen 1 t/m 8 

deelgenomen aan het project Streetwise van de ANWB. Een praktisch, maar 

vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat helpt bij het 

verkeers vaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs kwamen vanmorgen op De Huve en hebben 

verkeerstrainingen op het niveau van iedere groep gegeven. Iedere training had een ander leerdoel: 

 

Groep 1-2 Toet toet 

Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan centraal. Daarnaast leerden 

de kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken. 

 

Groep 3 & 4: Blik en klik  

Wat kunnen kinderen zelf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Ze leerden onder andere veilig 

oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leerden ze begrijpen waarom ze in de auto een gordel en 

autostoeltje moeten gebruiken. 

 

Groep 5-6 : Hallo auto 

Hallo auto leert de kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg.  

Ze namen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mochten zelf remmen! Ook het dragen van een 

veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken zijn in deze les aan bod gekomen. 

 

Groep 7-8 : Trapvaardig 

Trapvaardig traint de kinderen in praktische fietsvaardigheid. Ze fietsten over een uitdagend parcours en trainden 

moeilijke manoeuvres. Hierin kwam van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook over je 

schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen.  

 

Voor alle kinderen die met de fiets op school kwamen voerden meneer Johan en juf Gohar een fietscontrole uit. 

Meneer Johan en juf Gohar, hartelijk dank hiervoor. 
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Twents Verkeersveiligheidslabel 
 
Vorig schooljaar kwam een vertegenwoordiger van de gemeente Almelo op De Huve om te checken wat wij allemaal                  
doen in het kader van veiligheid in het verkeer en op school. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de verkeerslessen. 
De conclusie van dit onderzoek was, dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld. 
Dit was voor wethouder Arjen Maathuis reden om ons op de dag van het programma ‘Streetwise’ te verrassen met                   
het Twents Verkeersveiligheidslabel. Hier zijn we blij mee, maar tegelijkertijd geeft het ons de opdracht om dagelijks                 
oog te houden op een veilige omgeving voor de kinderen.  
 

 
 

 
 

Opvoeden is samenspel 
 
Het opvoeden van kinderen is druk, druk, heel druk. Vaak is het leuk, maar soms ook niet. Ook kan het wel eens 
moeilijk zijn, want hoe ga je om met die woede-uitbarstingen van je zoontje? En wat moet je toch aan met je 
dochter, die 's avonds zo moeilijk in slaap valt? Als ouders zit je er maar mooi mee: met al die taken, zowel binnen- 
als buitenshuis, en al die vragen en onzekerheden. 
 
Maar je hoeft het niet alleen te doen. Zelfs niet als je een alleenstaande ouder bent. Zelfs niet als je het gevoel hebt 
dat je er soms alleen voor staat. Want opvoeden is samenspel! Op Loes.nl vind je allemaal tips voor ouders en 
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kinderen van verschillende leeftijden. Tips om het samen leuk en goed te hebben. En tips om samen te spelen. Want 
spelen is leuk voor jong... en oud.  
 
De leerlingen van groep 3 hebben deze week een inspiratieboekje ontvangen met daarin 20 challenges waarmee 
ouders en kinderen bewust tijd voor elkaar maken.  
 
Meer informatie en tips: www.loes.nl of mail met almelo@loes.nl 

 
Nieuws van de OV 
 
Reminder: Herfst-knutselwedstrijd 

De eerste herfst-knutselwerkjes zijn binnengekomen! Erg leuk en creatief! We gaan 
ze z.s.m. ophangen zodat iedereen kan genieten van deze leuke creaties. 
 
Leerlingen die ook nog willen meedoen met de wedstrijd, kunnen nog tot en met 
woensdag 10 oktober hun kunstwerk inleveren. 
Deze kunnen de kinderen ook in de bak in de hal deponeren (voorzien van naam). 
In de stuifmail van donderdag 11 oktober maken we de winnaars bekend en die 
worden beloond met een leuke prijs! 
 
 
 

Helpen? 
Wellicht ben je na maandagavond enthousiast geworden over de OV, je kan dan een mailtje sturen naar 
ovdehuve@hotmail.com. 
Aanstaande maandag is er een OV vergadering, uiteraard kun je altijd vrijblijvend eens komen kijken! 
 
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 
Nick, vader van Julian groep 1/koolmeesjes 
Gerlinde, moeder van Jennifer groep 5/fazanten & Robbin groep 2/Roodborstjes 
  
Nieuws van het kleuterplein 
 

De ouder-kind-leerkracht gesprekken verlopen fijn. Wat mooi om de kinderen zelf hun doelen uit te leren leggen en 

vertellen. Je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen! 

U zult zien dat deze kinderen heel gedreven zijn om hun eigen leerdoel te  behalen, wacht maar af totdat u de foto 

ziet waarop het behaalde doel te zien is. Trots! 

 

Gisteren hebben we de Kinderboekenweek geopend, met 3 juffen synchroon lezen is drie keer zo leuk! 

De komende weken worden verschillende genres boeken aan de leerlingen uitgelegd en mogen ze de boeken ook 

zelf lezen. Denk hierbij aan prentenboeken, poëzie boeken en vooral de kijk en zoekboeken zijn favoriet! In deze 

boeken wordt de hoofdpersoon “verstopt” op de de geïllustreerde bladzijden en de leerling moet dit figuur 

“zoeken”. 
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Vandaag hebben de kinderen verkeersles gekregen via het ANWB Streetwise programma. Veiligheid gaat voor alles! 

Alle jaargroepen op onze school kregen een les aangeboden op eigen leeftijdsniveau! Zeer zinvol en nuttig. 

 

En de wethouder heeft de Huve uitgeroepen tot veilige school, hoe passend is dat! Wij zijn daar zeer trots op! 

 

Heeft u alle (knuffel) dieren  gezien die een dagje op het Kleuterplein aanwezig waren? Natuurlijk omdat het 

Dierendag is, mochten ze een dagje met hun baasjes mee naar school. Het waren er heel veel, en ze waren allemaal 

heel lief! 

 

De komende weken werken we aan het thema ‘herfst’. De kijktafel zal dan gevuld worden met meegebrachte 

herfstartikelen. De letters h en n worden aangeleerd. De afsluiting is donderdag 1 november 14.15 uur. 

 

Denkt u nog aan passende gymschoenen?  

 

Wij wensen u een fijne week. 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Pas op! Breekbaar  

Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18 

Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde 

land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn! 

  

Verhalen: 

De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19 

De tien geboden, Exodus 20:1-17 

Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18 

 

Verjaardagen 
 

3 oktober Tygo Kramer De Zwaluwen 11 jaar 

5 oktober Kyan Kruzen De Roodborstjes 5 jaar 

7 oktober Quinn de Fretes De Flamingo’s 6 jaar 

Steinar Oord De Kaketoes 6 jaar 
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