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EU-Schoolfruit 

 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 

Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente 

en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de 

Europese Unie. 

Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar opnieuw mag 

meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groente programma.  

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie gratis porties 

groente en fruit per leerling per week. 

Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeft uw kind geen fruit mee te nemen voor               

de ochtendpauze. 

 

Uitnodiging afsluiting Crea 

Graag willen wij jullie uitnodigen voor vrijdagmiddag 16 november om te komen kijken naar onze creatieve projecten                 

waar wij aan gewerkt hebben de afgelopen weken. De kinderen kiezen elke 4 weken een ander thema en na elke 8                     

weken willen wij dit graag met jullie delen.  

 

Om 13.45 tot 14.15 willen de drama- en dansgroepen graag laten zien waar zij aan gewerkt hebben. De dramagroep                   

heeft zelf toneelstukken gemaakt over pesten en de dansgroep laat een dans zien. Zij laten dit zien op het podium in                     

de hal.  

 

In de andere groepen zal een tentoonstelling plaatsvinden vanaf 14.15. Zij hebben allerlei mooie werken, van                

houtcreaties tot kleiwerken. Iedereen kan vanaf 14.15 rondlopen in de klassen en daarna meteen naar huis. 

 

*Filmen bij de drama- en dansgroep is best toegestaan, maar de vraag dit niet op Facebook te plaatsen in verband                    

met de privacy van anderen. 

 

Nieuws van de Ouder Vereniging: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aanstaande vrijdag  Bioscoopavond!  
Wij zijn er klaar voor en hebben er weer super veel zin in! 
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Hieronder even een aantal aandachtspunten om deze avond goed te laten verlopen: 
 
Eten & Drinken  
De verkoop van consumpties begint deze avond om 17.45 uur.: 
Consumptiebonnen kosten 0,50 cent per stuk  
Verkoop consumpties op stilteplein en voor het gymlokaal 
We hebben dit jaar een nieuw snack-assortiment, kinderen hoeven dus geen 
drinken of eten mee te nemen! 
 
Start & einde film 
De films zullen om 18.15 gestart worden. De duur van de films verschilt per film. 
Sinterklaas & het hoefijzer duurt tot 19.40 uur 
Cars 3 duurt tot 20.15 uur 
Misfit duurt tot 19.55 uur 
Next Gen duurt tot 20.15 uur 
 
Ouders graag wachten op het schoolplein (schoolplein zal verlicht zijn) 
 
Regels tijdens de film 
Kinderen tot en met groep 4 onder begeleiding (een ouder mag meerdere 
kinderen begeleiden) 
Niet praten tijdens de film 
Niet lopen door het lokaal 
WC bezoek graag voor de film of tijdens de pauze 
 
Neem een lekker kussen mee waar je op kan zitten!  
 
Denken jullie er ook aan om de kleurplaat in te leveren? 
Met vriendelijke groet, 
De oudervereniging van de Huve 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
De leerlingen weten al heel veel te vertellen over hoe het in een winkel eraan toe gaat, ze spelen dit iedere dag met 

plezier in het winkeltje. 

Ook hebben ze mandjes met brooddeeg met fruit en groente zelf gemaakt! 

Ze hebben zelfs een tas gevlochten, met een heel mooi eindresultaat! 

 

Dit thema wordt op vrijdag 23 november om 14.15 uur afgesloten, u komt toch ook kijken en luisteren? 

 

We zijn gestart met het volgen van het Sinterklaasjournaal, maar schenken hier nog niet te veel aandacht aan. 

Wél is er een schatkamer op school gemaakt, met cadeautjes! Hierin hebben de kinderen aan mogen geven welk 

cadeautje zij heel graag zouden willen krijgen, wie weet koopt Sint dat wel. 

Dat was toch wel heel spannend voor de leerlingen. 

 

Verder maken we gebruik van het hele Kleuterplein tijdens de gymlessen als het een hele dag regent. Kijk op 

Klasbord voor de foto’s! 

 

Ook blijven we op school oefenen met jassen dichtritsen en veters strikken, het is handig als de kinderen dit zelf 

kunnen. Zeker nu het minder goede weer eraan komt. Helpt u thuis mee met oefenen? 
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Vanaf vandaag is stagiaire Danique weer terug op het Kleuterplein, op donderdag is zij aanwezig. Zij  was vorig jaar 

gedurende twee periodes ook al werkzaam bij ons. 

Welkom terug! 

 

Dit was het voor deze week. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Diploma 
 

Jasiah Meijerink en Sophie Egberink uit stamgroep De Nachtegalen hebben beide hun zwemdiploma B gehaald. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wordt het daar beter van?  

 

Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5  

Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als 

je geweld gebruikt? 

  

Verhalen: 

 

 Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9 

Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20 

Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5 
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Verjaardagen 
 

12 november Micha Meijerink De Pauwen 10 jaar 

14 november Nick Jansen De Zwaluwen 10 jaar 

17 november Emily Jones De Nachtegalen 8 jaar 
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