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Verkeersouder gevraagd 
 
 
Nadat afgelopen schooljaar het laatste kind van onze verkeersouder naar het voortgezet onderwijs is vertrokken, zijn 
wij op zoek naar een nieuwe verkeersouder. 
 
Wat is een verkeersouder? 
 
Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. Ook zorgen ze mede 
voor goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes. 
Het begrip Verkeersouder is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders 
in het onderwijs, LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag), OUDERS & COO 
(Vereniging voor ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding), NKO (Nederlandse Katholieke Oudervereniging) en 
VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs).  
 
Verkeersouders helpen meewerken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen van de 
basisschool. Momenteel zijn er in Nederland ruim 1900 verkeersouders. Zie voor informatie ook 
www.veiligverkeernederland.nl  
 
Het primaire doel van de verkeersouder is verkeersveiligheid onder de aandacht brengen en meehelpen om 
oplossingen te zoeken voor verkeersonveilige situaties.  
Mogelijkheden om deze doelen te bereiken zijn: 
 
* Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en 
de school. 
* Betrekken van ouders bij de verbetering van de 
verkeersveiligheid van hun kinderen. 
* Activiteiten organiseren. 
* Contacten onderhouden met de gemeente, 
politie, V.V.N., basisschool, buurtbewoners en 
ouders. 
* Het signaleren van knelpunten en werken aan 
een oplossing. 
 
Wilt u hier meer over weten of denkt u: “Dat is iets voor mij?” Loop dan even binnen voor meer informatie. 
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Gymkleding 

 
Wij hebben gemerkt dat de gymspullen wel eens vergeten worden 

of dat er iets mist. Wilt u de momenten van gym goed in de gaten 

houden? De groepen 6 t/m 8 gaan op maandagmiddag naar de 

gym en de groepen 3 t/m 5 op donderdagmiddag. Om mee te 

kunnen doen met de gymles hebben de kinderen goede 

gymkleding en -schoenen nodig. We gymmen dus niet op blote 

voeten of sokken. De gymschoenen dienen andere schoenen te 

zijn dan de schoenen die de kinderen buiten dragen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We zijn gestart met het thema: Herfst. 

Gelukkig blijft het ‘echte’ herfstweer nog even uit, en genieten we van het heerlijke zonnetje tijdens de buitenspeel- 

momenten. 

Alles wat met herfst te maken heeft is welkom om op de thema tafel neer te leggen, hoeft niet, maar mag. 

De komende weken werken we aan verschillende creatieve werkvormen, zoals knippen, plakken, kleien en mengen 

van herfstkleuren. 

 

Tijdens de kleine kringen, waarin verschillende leerlijnen aan bod komen, leren wij deze week van alles over een 

boek: wat is de titel, wat zie je op een kaft, wat vertellen de plaatjes enz… 

 

De letter n en h worden dit thema aangeleerd, u mag wat laten meenemen wat met deze letters begint voor op de 

lettertafel. 

Zo ervaren de leerlingen spelenderwijs deze letters! 

 

Heeft u de gele ballon ontdekt? Deze is ergens op het Kleuterplein te vinden. 

Deze gele ballon komt uit het kijk-en zoekboek, en wordt deze week iedere 

dag aan de leerlingen van groep 2 voorgelezen, terwijl er geen woorden in 

staan! 

 

Vrijdag 12 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek! Maar lezen is 

het hele jaar een dagelijks onderdeel op het Kleuterplein en hopelijk ook 

thuis. 

 

De thema-afsluiting is donderdag 1 november om 14.15 uur, u bent welkom! 

 

Dit was het voor deze week. 

Veel leesplezier. 

 

Namens alle groepsleerkrachten van het Kleuterplein. 
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Diploma 
 
 
Valentina Bulters uit stamgroep De Fazanten heeft afgelopen zaterdag haar 
zwemdiploma B gehaald. 

 
 
 
 

Nieuws van de OV 
 
Herfst-knutselwedstrijd 

Vanochtend is de winnaar van de herfst-knutselwerkjes wedstrijd bekend gemaakt door een vakkundige 

onafhankelijke jury. 

Lieke van de Riet heeft met haar mooie kunstwerk de hoofdprijs gewonnen maar uiteraard hebben de overige 

kinderen die mee hebben gedaan met de knutselwedstrijd een leuke attentie kunnen uitkiezen! 

 

Super gedaan allemaal! 
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OV-Vergadering 

Afgelopen maandag hebben we de eerste officiële vergadering gehad van het nieuwe schooljaar. We hebben ook 

weer een nieuw lid mogen verwelkomen: Christine Van Dijk. Hier zijn we uiteraard super blij mee! In de volgende 

Stuifmail zal ze zich verder voorstellen. 

Ook vanuit school is er een nieuw aanspreekpunt voor de OV: Nathalie Hulst. Nathalie zal de vergaderingen van de 

OV vanuit school bijwonen.  

Afgelopen maandag hebben we de schoolreisjes, kamp en de startdag geëvalueerd en hebben we de komende 

activiteiten doorgesproken: Bioscoop & Sinterklaas 

 

Sponsoring 

Wij zijn continu op zoek naar ouders die d.m.v. sponsoring de OV willen ondersteunen: denk hierbij aan prijsjes voor 

de Bingo, knutselwedstrijden etc.  

Ben je zelf ondernemer (of wellicht je werkgever) en heb je iets leuks voor ons, dan horen we dat graag! 

 

Bioscoopavond 

Noteer vast in jullie agenda: 16 november bioscoopavond! Deze week zal in de stamgroepen 

bij de leerlingen gevraagd worden welke films de leerlingen graag willen zien zodat we weer 

leuke films kunnen draaien voor alle leeftijden. 

  

Met vriendelijke groet,  

 
De oudervereniging  
ovdehuve@hotmail.com. 
 

Machtiging ouderbijdrage 
 

Zoals u wellicht weet, vindt deze maand de automatische incasso plaats van de ouderbijdrage van OV de Huve. Wij                   

hopen dat u hier alvast rekening mee kunt houden. Mocht u nog geen automatische incasso hebben ingevuld en                  

ingeleverd, dan vragen wij u vriendelijk om dit alsnog te doen en in te leveren bij één van de juffen of meesters of bij                        

één van de OV-leden. 

Alvast bedankt hiervoor! 

 

Groeten,  

Firman Waidijk, penningmeester oudervereniging. 

 

Ingekomenbericht van de Baptistengemeente 
 

Over anderhalve week mogen wij genieten van een weekje herfstvakantie. Baptistengemeente de Bron in Almelo 

organiseert ieder jaar in de herfstvakantie het Vakantie Kinder Feest. 

 

Op maandag- dinsdag- en woensdagochtend (22-23-24 oktober)  is het feest in onze kerk voor alle leerlingen van de 

basisschool met als thema "Wereldnieuws". 

Maandag- en dinsdagochtend is het programma van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9.45 uur) op woensdag eindigen we 

om 13.00 uur; we willen dan afsluiten met het eten van een wereldsnack. Wij vinden het ontzettend leuk om vele 

kinderen uit Almelo welkom te heten en samen dit feest te vieren. 

De ouders worden uitgenodigd op woensdag 24 oktober om 12.30 uur, we hebben dan een afsluitmoment voor de 

kinderen met hun ouders,  de ouders kunnen dan genieten van de mooie momenten die de kinderen in de 

ochtenden meegemaakt hebben. 
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Bij deze nieuwsbrief wordt een flyer met meer informatie meegezonden. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema:  Hoe kun je dat nou doen? 

Exodus 32: 1-20 en Exodus 34 

Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als 

afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het 

verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven. 

 

Verhalen: 

Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 

Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 

Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34  

 

Verjaardagen 
 

11 oktober Lenn Akyar De Roodborstjes 5 jaar 

Gabriël Için De Flamingo’s 12 jaar 
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