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Citotoetsen 
 
De komende twee weken worden de Cito-toetsen afgenomen in de groepen. Het gaat hier om de toetsen die elk jaar 
in het midden van het schooljaar op het programma staan. De  PLP gesprekken zijn in de weken van  11 t/m 22 
maart. Mochten de Cito-toetsen aangeven dat er mogelijk extra aandacht nodig is voor de ontwikkeling van uw 
kind(eren), dan wordt u natuurlijk eerder uitgenodigd. Als de resultaten naar verwachting zijn, dan ziet u de toetsen 
tijdens de reguliere gesprekken. 
Voor groep 8 zijn de gesprekken in maart tevens de aanmeld gesprekken voor het voortgezet onderwijs.  
U krijgt via de coach van uw kind de uitnodiging voor deze gesprekken. 

 
Werkdrukverlaging op school 
 
In de afgelopen schooljaren is er een aantal keer gestaakt in het onderwijs. We staakten onder anderen voor een 

beter salaris, minder werkdruk en een oplossing voor het toenemende lerarentekort. Als gevolg van deze stakingen 

is er geld bijgekomen voor een beter salaris en heeft de school middelen gekregen voor werkdrukverlagende 

maatregelen. Het extra geld dat een school krijgt om de werkdruk te verlagen moet besteed worden volgens een 

vooraf door de school opgesteld plan. Wij, het team van de Huve, hebben er samen voor gekozen om een extra 

leerkracht in te zetten die tijdelijk een groep kan overnemen, zodat de eigen leerkracht de handen vrij heeft voor 

bijvoorbeeld het bijwerken van de administratie, het voorbereiden en voeren van gesprekken enz. Dit schooljaar is 

dit, naast mijn taak als rekenspecialist en stamgroep leerkracht van de Fazanten, mijn taak. Drie dagen in de week 

(verspreid over de werkweek) zorg ik, meester Mark, ervoor dat ik groepen van collega’s tijdelijk overneem tijdens 

lesuren en heb ik vier keer per week de RALFI groep (extra ondersteuning bij het lezen) onder mijn hoede. Het kan 

dus zijn dat ik op momenten in de stamgroep van uw kind(eren) ben of een vakspecialist overneem tijdens een van 

de workshops.  

 

Met vriendelijke groet, Meester Mark en het team van de Huve 

 
Oproep Stichting Europa kinderhulp, afdeling Overijssel 
 
Geef een kind de vakantie van zijn leven 
 
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen met 
andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door 
conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen 
die hij of zij nooit zal vergeten! 
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Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een 
vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse dingen 
is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al super.  
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal kind te 
zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.  
 
Europa Kinderhulp 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in 
Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in 
deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen worden 
door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 
 
Kennismaken 
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: 
overijssel@europakinderhulp.nl  
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met Arjan ter Haar: 0523-610197 
 

Heeft u vragen? 
 
Er kunnen op school dingen gebeuren waar u graag met ons van gedachten wilt wisselen. Het kan te maken hebben 
met de invulling van het onderwijs, het contact tussen leerling en leerkracht, ruzies, pesterijen enz. 
U zult begrijpen dat pesterijen door ons niet worden getolereerd, mocht u daar toch signalen van hebben ontvangen 
dan hebben we graag dat u daar melding van maakt. 
Afhankelijk van het soort klacht kunt u contact opnemen met de coach  van uw kind of met de directie; wij gaan 
zorgvuldig met uw klachten om. Als er volgens u geen bevredigend antwoord is dan wijzen we u de weg naar het 
bestuur van onze scholengroep. Zij kunnen u onafhankelijk verder helpen. 
 

Stichting P.C.O. Noord Twente  
Postbus 641  
7600 AP Almelo 
Tel.: 0546 – 539534 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Vanmorgen hadden we bezoek van een brandweerman en van burgemeester Gerritsen. Zij kwamen voorlezen en 

praten over brandveiligheid in en om huis. Op Klasbord ziet u de foto’s. 

 

De komende weken werken wij aan het thema: kunst/museum. Wij gaan de creatieve talenten van de leerlingen 

ontdekken. 

De ware ‘oude’ meesters komen tot uiting in werken van onze jonge leerlingen. Er wordt gewerkt in het platte vlak, 

met primaire kleuren, en ware zelfportretten worden er gemaakt. 

De sluiting is op vrijdag 15 februari om 14.15 uur, u bent van harte welkom. U wordt welkom geheten bij de ingang! 

 

Daarna is het voorjaarsvakantie, en deze loopt tot en met zondag 24 februari. 

Na deze vakantie komt er een feestdag aan, op woensdag 6 maart, het 100 dagen feest, oftewel, dan zitten de 

leerlingen 100 dagen op school! De invulling van deze feestdag krijgt u nog te horen. 

 

In de weken van 11 en 18 maart staan er ouder-kind-leerkracht gesprekken gepland. Deze zullen overdag 

plaatsvinden, u wordt daarvoor op een later tijdstip door ons uitgenodigd. 

 

Met  vriendelijke groet, namens de groepsleerkrachten van het Kleuterplein 
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Vakantie activiteiten in de bibliotheek 
 

 

Kruistocht in spijkerbroek: film 

Woensdag 20 februari 14.00 uur 

Theaterzaal de Evenaar. Toegang: gratis 

Samen naar de film in de voorjaarsvakantie? Speciaal voor jou draaien we de film Kruistocht in spijkerbroek, 

naar het boek van Thea Beckman. Vanaf 8 februari is dit boek voor de speciale prijs van € 2,50 te koop bij alle 

boekwinkels. De Stichting Geef een boek cadeau regelt dit en heeft als missie om alle kinderen in Nederland en 

Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Je kunt het boek vanmiddag 

ook kopen. Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur over vriendschap, wreedheid en geloof, dat je 

meeneemt door Europa in het jaar 1212. (126 min) 

 

 

 

 

 

 

Kleine robot Ozobot 

Donderdag 21 februari 14.00 -15.30 uur 

Jeugdafdeling (2e verdieping). Toegang: gratis  

Je speelt met de leuke kleine robot Ozobot die je laat rondrijden op een door jou 

getekende weg. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Meedoen is gratis, maar meld je 

wel vooraf aan via e-mail of 0546-822005 en vraag naar Filomena Mijnders. Het 

aantal deelnemers is beperkt per workshop. 

 

 

 

 

 

 

Stopmotion filmpjes maken: maakplaats 

Vrijdag 22 februari 10.30 - 12.00 uur  

Theaterzaal de Evenaar. Toegang: gratis 

Je maakt je eigen stopmotion animatie filmpje. Voor 8-12 jaar. Meedoen is 

gratis, maar meld je wel vooraf aan via e-mail of 0546-822005 en vraag naar 

Filomena  
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Kan ik jou helpen?  

Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13  

Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van 

Betsaida  wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? 

En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet. 

  

Verhalen: 

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 

Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 

Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 

 

Verjaardagen 
 

29 januari Kian Lucassen De Koolmeesjes 5 jaar 

3 februari David Abdo De Kaketoes 7 jaar 
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