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Open Huisdagen Voortgezet Onderwijs 
 
Aan het eind van deze Stuifm@il ziet u een overzicht van de Open Huisdagen voor het Voortgezet Onderwijs. 
Handig om alvast bij uw kalender te bewaren. 
 

Nieuws van de Ouder Vereniging: 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn druk met het organiseren van de bioscoopavond op vrijdag 16 november. 

Leerlingen hebben ons hierin geadviseerd en we zijn tot de volgende keuze 

gekomen: 

Cars 3 

Misfit 

Next Gen 

Sinterklaas & het Gouden hoefijzer 

De verkoop van consumpties begint deze avond om 17.45 en de films zullen om 18.15 gestart worden. 

Waar en wanneer kun je kaartjes kopen?  

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie. De kaartverkoop is op 5, 6 en 7 november  na 

schooltijd!  

Voor de kinderen tot en met groep 4 geldt dat ze onder begeleiding naar de film moeten. Een begeleider moet dus 

ook een kaartje kopen. Voor ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje € 1,- (inclusief 1 consumptie). Vanaf groep 

5 mogen de kinderen alleen naar de film. Dit gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid.  

Het bedrag, dat we met deze filmavond ophalen, zullen we besteden aan het organiseren van nog meer leuke 

activiteiten voor de kind(eren).  

 

1 
 

mailto:info@dehuve.nl


Ouders die willen helpen op deze avond kunnen zich aanmelden via ovdehuve@hotmail.com  

Met vriendelijke groet, De oudervereniging van de Huve 

 
 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Wat een heerlijke buitentemperaturen beleven wij met z’n allen. 

De herfst vindt u op dit moment alleen binnen op en rond het 

Kleuterplein. Buiten genieten we samen van de nazomer! 

De leerlingen werken iedere dag met plezier aan een werkje, deze 

week is dat een boom maken van Kapla, en een blad versieren met in 

herfstkleuren gescheurd papier. 

De Roodborstjes leren de letter n aan. Spreken we uit als ‘nnn’ en niet 

als ‘en’  

 

In de kleine kringen werken we aan rangtelwoorden en woorden en zinnen maken. 

 

Na de herfstvakantie werken we verder aan het thema herfst en sluiten dit af met een presentatie op donderdag 1 

november om 14.15 uur. komt u kijken? 

Bij goed weer buiten op het podium, en bij slechter weer in het speellokaal. 

Als er in het speellokaal een afsluiting is, graag kinderwagens in de gang parkeren! 

 

Deze laatste middag voor de vakantie hebben we gezellig met het van  huis meegebrachte speelgoed en spelletjes 

gespeeld. Wat is dat gezellig! 

 

Wij wensen u allen een heerlijke en ontspannen vakantieweek toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Kijk uit!  

Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8  
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Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, 

stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: 

het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten? 

  

Verhalen: 

Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36 

Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33 

Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29 

  

Verjaardagen 
 

15 oktober Jonne Harmsen De Kaketoes 6 jaar 

16 oktober Manuel Veldman De Kaketoes 6 jaar 

18 oktober Liam Achterberg De Nachtegalen 7 jaar 

Rune Oord De Zwaluwen 11 jaar 

19 oktober Jason Pelsmaeker De Fazanten 7 jaar 

20 oktober Zara Kaprelian De Nachtegalen 7 jaar 
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