
                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, e-mail info@dehuve.nl, donderdag 14  februari 2019 

 

Nieuws van de OV 
Deze week hebben in de klassen lijsten gehangen waarop de kinderen hun naam konden zetten, wanneer ze 
interesse hebben in de Disco. De OV wil graag even weten wat de belangstelling is voor de Disco om zo een 
inschatting te kunnen maken voor een goede voorbereiding. In de week voorafgaand aan de disco zullen er kaarten 
worden verkocht a 2 euro per persoon. Dit is inclusief drinken en broodjes knakworst. Tijdens de disco is er 
gelegenheid tot het kopen van snoep, koek, chips of popcorn. Een zakje chips, een koek of een bakje met snoep of 
popcorn wordt verkocht voor 50 cent per stuk.  In verband met de staking die is aangekondigd op 15 maart, wordt 
de disco op 22 maart gehouden. Graag tot dan. 

 
 

22 maart 

 

 

  

 
6 Maart 

 
Kom je ook knutselen 
met CD s 

 

De OV is verder druk bezig met het organiseren van een knutselmiddag. We willen graag 4 keer in het jaar gaan 
knutselen aan de hand van de thema s. We zullen op 6 maart voor de eerste keer beginnen met knutselen voor de 
Lente. Ook nemen we de aankomende disco hierin mee door het maken van een discobol of het maken van een leuk 
dier met gebruik van een cd. De werkjes worden op school opgehangen. Na afloop van thema Lente zullen de 
werkjes teruggegeven worden aan de kinderen. De insteek van de OV is het organiseren van een leuke middag en 
het versieren van de school met leuke knutselwerkjes. We hopen jullie dan ook op deze middag te zien. 

Houdt verder de informatie op facebook, op school op de ramen en stuifmail in de gaten van de oudervereniging. 
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Nieuws van het kleuterplein 
Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

Morgen sluiten wij het thema museum.  U bent allen van harte welkom vanaf 14.15 uur om te komen kijken. 

 

Dan volgt er een week vakantie, en we hopen dat u met z’n allen ervan gaat genieten. 

 

Het volgende thema is restaurant. 

Er wordt gekookt, gebakken, gevouwen, en zelfs valt er een heus ober diploma te verdienen,  

mits er geen drankjes omgegooid worden! 

Ook gaan de kinderen een kijkje nemen in de keuken van een echt restaurant! 

De afsluiting is op donderdag 14 maart om 14.15 uur. 

Niét  op vrijdag 15 maart omdat deze dag benut wordt om te staken. 

 

Woensdag 13 maart is het Open Dag, dan is iedereen welkom om met ons 

kennis te komen maken, en te kijken en luisteren naar ons onderwijs die 

wij op het Kleuterplein geven, en de overige groepen zijn dan ook 

toegankelijk. 

Potentiële ouders en kinderen kunnen komen kennismaken op het 

Kleuterplein. 

Het is er dan altijd een gezellige sfeer, de leerlingen geven ook zelf uitleg 

en laten alles zien hoe of het gaat op het Kleuterplein. 

Dus kent u nog kinderen, met ouders, die komend jaar naar school gaan, nodig ze uit om een kijkje te komen nemen 

op onze school! 

 

Op woensdag 6 maart vieren we het 100 dagen feest. Deze rekenkundige activiteit vindt dagelijkse plaats, om de 

leerlingen bewust te maken van eenheden, tientallen en honderdtallen. 

 

De leerlingen zijn ook die dag al 100 dagen naar school geweest. 

Ieder dag wordt er geteld door middel van 1 rietje te pakken, de eenheden. Deze wordt in het bakje met eenheden 

gedaan. 

Als er 10 rietjes in het bakje zitten, wordt dit tiental naar het tiental bakje verplaatst. 

En nu zitten we bijna bij de 100 rietje, dus kunnen we het 100 dagen feest gaan vieren. 

 

Denkt u ook aan het invullen van de disco lijst? 

Deze ligt op het tafeltje bij de ingang van groep 1. 

De datum van de disco is vrijdag 22 maart, van 16.30-18.15 uur, op school. 

 

Dit was het voor deze week. 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein wensen u allen een heerlijke en vooral gezellige vrije schoolweek toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 
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Oproep aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 3 

Vorige week vrijdag is er per ongeluk een verkeerde spijkerbroek meegegaan met een leerling.  

U heeft hiervoor al een mail van meester Mark gehad.  

Hierbij nogmaals een oproep: Welke leerling heeft er ook een verkeerde spijkerbroek aan gehad, na de gymles van 

vorige week donderdag? Mocht dit uw zoon of dochter zijn, meldt u zich dan even bij de stamgroepleerkracht.  

Bij voorbaat dank. 

 

Keukenspullen 
 

Dag ouders, 

 

Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan in de stuifm@il voor keukenspullen. Hier heb ik al veel dingen mee 

kunnen verzamelen. Ik ben alleen nog op zoek naar een paar specifieke dingen. 

Zou u voor mij willen kijken en rondvragen of u, bekenden en familie de volgende spullen over hebben? 

 

- deegroller 

- mengkommen 

- taartvormen (springvorm) 

- cakeblik 

- muffinbakvorm 

- weegschaal 

- pureestamper 

- ovenschalen 

 

Andere spullen die u over heeft zijn ook van harte welkom. 

 

Groet, Marleen Oude Geerdink, stamgroep de Nachtegalen. 

 

Diploma’s 
 

David Abdo en Giulia van Capelleveen uit de Kaketoes en Rosanne Meijerink  

uit de Roodborstjes hebben hun zwemdiploma gehaald.  

David en Rosanne hebben zwemdiploma A gehaald en Giulia zwemdiploma B. 

Gefeliciteerd allemaal. Goed gedaan! 

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Kijk maar goed! 
Johannes 9: 1-41  

Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De 

omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze 

het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal? 

 

Verhalen: 

Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12 
Is hij het wel? Johannes 9:13-23 
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41 
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Verjaardagen 
 

12 februari Mika Tijink De Nachtegalen 8 jaar 

16 februari Maci Roelofs De Koolmeesjes 5 jaar 

17 februari Manoa Veldman De Pauwen 10 jaar 

17 februari Tieme Waidijk De Kaketoes 8 jaar 

18 februari Julian Rappa De Koolmeesjes 5 jaar 

18 februari Marijn Smith De roodborstjes 6 jaar 

20 februari Rens van der Klis De Pauwen 10 jaar 

20 februari Frédérique Nijland De Kaketoes 7 jaar 

21 februari Kayleigh van Driest De Fazanten 7 jaar 

23 februari David Aalbers De Fazanten 7 jaar 
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