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Nieuws van De Pimpelmeesjes 
 
Deze week zijn we, op ons kleuterplein, gestart met een nieuwe groep 1! De juffen hebben het speellokaal                  
omgebouwd tot een nieuw klaslokaal. 
Maandag zijn we begonnen en we vonden het nog wel een beetje spannend, maar het was direct een heel leuke                    
dag!  
In het nieuwe lokaal hebben we 2 nieuwe hoeken, namelijk de verkleedhoek en een echte huttenbouwhoek. Gaaf                 
hè? 
Juf Maureen is er elke week van maandag, dinsdag en woensdag en vandaag hebben we juf Esther ontmoet. Zij is er                     
altijd op donderdag en vrijdag.  
De eerste week zit er alweer bijna op....op naar week 2.  
Oja, en wist je al dat onze nieuwe groep de Pimpelmeesjes heet. Dat is een heel klein vogeltje, dat op het koolmeesje                      
lijkt.  
Ben je trouwens nieuwsgierig naar ons mooie klaslokaal, kom dan rustig een keer binnen kijken.  
 
Liefs de Pimpelmeesjes 
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Dag allemaal, 
 
Sinds deze week mag ik samen met Esther de nieuwe kleutergroep           
opstarten. Het kan zijn dat je me al eens hebt zien lopen op De Huve. Sinds                
afgelopen december ben ik als invaller aan de slag gegaan voor PCO Noord             
Twente. De Huve is mijn stamschool. Als ik nergens anders heen hoef, ben             
ik op De Huve te vinden. Echter heb ik me nog niet eerder voorgesteld, dus               
bij deze.  
Ik ben dus Maureen, 35 jaar en woonachtig in Weerselo. Ik woon hier             
samen met mijn man Thijs en mijn dochter (1,5) Sophie.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te maken en te zingen. Ook met                 
schilderen ben ik wel eens druk.  
Ik werk met erg veel plezier op De Huve en we gaan er een leuke tijd van                 
maken.  
 
Groetjes Maureen Oude Essink Nijhuis.  

 
Volgende week stelt juf Esther zich voor. 

 
Bij Hof 88, door Lieke en Manoa 
 
Groep 6 en 7 gingen naar Hof 88.  
Ze kwamen aan bij Hof 88 en de mensen die          
daar werkten gingen zich voorstellen aan      
ons.  
Eerst gingen we workshops volgen.  
Workshop 1: sport en spel 
We hebben geleerd dat we elkaar aan       
moeten kijken als we op het podium staan.  
Workshop 2: rondleiding. 
We hebben geleerd hoe geluid werkt en hoe        
lichten werken in het theater. 
Workshop 3: decor en rekwisieten 
We hebben bloemen gemaakt ter decoratie      
voor op het toneel. 
 
Daarna kregen we een voorstelling te zien       
over een meisje genaamd Mary (De geheime       
tuin). Na de voorstelling kregen we een       
bloem met een wens erop en een       
boekenlegger.  
 
Het was heel leuk en gezellig en we hebben         
veel geleerd.  
 
Lieke en Manoa uit groep 6.  

 
 
Ziekte, cursusdagen en invallers. 
 
Deze week ontdekten we weer hoe schaars het aantal invallers is en hoeveel inspanning het kost om de groepen te                    
bemensen bij ziekte en/of cursusdagen van de collega’s. 
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We hebben de afgelopen dagen ambulante tijd omgezet naar het lesgeven aan de kinderen. Hierdoor zijn andere                 
werkzaamheden binnen de school en van de collega’s blijven liggen. We hebben wat dat betreft onze grenzen van                  
wat verantwoord is al overschreden. 
We hopen dat de griepperiode voorbij is en dat we met onze eigen mensen de lesdag kunnen                 
vullen.  
 
Helaas moet ik u meedelen dat bij een volgende gelegenheid waarbij er geen invallers              
beschikbaar zijn, ik er toe overga groepen wisselend een vrije dag te geven. 
Ik hoop dat u hier begrip voor heeft. 

 
Koningsspelen groep 6 
 
Op 12 april gaat groep 6 naar voetbalclub PH voor een sport en spel programma. Gezien de grote afstand gaan we                     
met auto's die kant op. Het vervoer is bijna rond, maar ik zoek nog enkele ouders die willen rijden. 
 
Ik zoek nog vervoer voor: 
de heenweg voor: 3 kinderen 
de terugweg voor: 4 kinderen 
 
Wie wil ons helpen? 
 
Met vriendelijke groet namens groep 6, 
Mark Lankamp 

 
Korte cursussen bij Kaliber Kunstenschool 
 

In een paar lessen Striptekenen, je eigen Cajon bouwen of Theater maken! 

  

In april starten nieuwe korte cursussen bij Kaliber Kunstenschool. De lessen vinden plaats op onze hoofdlocatie in 

Almelo, Elisabethhof 2. Hieronder een aantal uitgelichte cursussen. Al ons aanbod (ook voor volwassenen) vind je op 

www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus. 
  

Striptekenen 

Een hele nieuwe cursus voor kinderen vanaf 7 jaar. In deze creatieve cursus ga je onder leiding van kunstdocent 

Janke Nieboer aan de slag met het tekenen van strips. Kies jij voor een superheld of een leuk duo? Alles is mogelijk, 

want het is jouw verhaal! Je gaat in jouw eigen stijl bezig en de docent ondersteunt jou waar nodig. De cursus start 

op dinsdag 16 april om 16:00 uur. Het bestaat uit 8 lessen en kost €69,-. 

  

Bouw je eigen Cajon! 

Een Cajon? Wat is dat nou? Dat is een hartstikke leuk, houten, slagwerkinstrument. Doe mee met deze nieuwe korte 

cursus en ga de eerste 2 lessen bouwen met kunstenares Nicolette Zuiderwijk. Daarna ga je in 6 lessen aan de slag 

met het bespelen ervan onder leiding van Rudiger Wolbeck. Je ontdekt de klanken, maakt zelf ritmes en speelt 

samen met de groep. Aan het einde van de cursus gaat de Cajon natuurlijk mee naar huis, zodat je daar lekker verder 

kunt spelen! De cursus start op donderdag 18 april, 16:30 uur. Deze cursus duurt 8 lessen en kost €99,-, dat is 

inclusief alle materialen. 

  

Theater spelen 

Lekker doen alsof, dat doe je in een theaterklas. De ene les ga je in de huid kruipen van een schurk en de andere keer 

ben je juist de prins of prinses! Voor kinderen van 7 – 12 jaar gaat Marlies van Brink alles uit de kast halen om je te 

laten ervaren hoe het is om echt toneel te spelen met elkaar. Diverse acteertechnieken en spellen komen aan bod. 

Lijkt het je leuk, dan kun je meedoen vanaf 17 april om 14:45 uur. De cursus bestaat uit 8 lessen voor €69,-. 
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De eerste les is altijd een vrijblijvende inloop les, waar je nog kunt bepalen of je de cursus echt wilt doorzetten. We 

hopen je dan te zien! 

 

 
 
 
 
 
 
 

27 maart Schoolvoetbal bij ON 
 
De Huve deed mee met twee teams. In team 1 deden mee; Thijs P, Tom, Jari, Storm, Jessy, Narek T, Mika.  

In team 2 speelden mee: Rens, Tieme, Ayse, Jennifer, Joas, Liam en Mathias. Wat was het lekker weer en wat deden 

de voetballers het goed. Ze hebben gestreden en hebben alles gegeven.  

We speelden drie wedstrijden en beide teams hebben er 2 gewonnen en 1 verloren.  

Wat leuk dat ouders ons kwamen aanmoedigen en het spandoek was ook erg gaaf. Bedankt vader van Tom en 

moeder van Tieme voor het coachen. Het was een geslaagde middag. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolvoetbal groep 7 en 8 
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Woensdagmiddag 3 april was dan eindelijk het       
langverwachte schoolvoetbal voor maar liefst 3 teams van        
de Huve! De hele dag hoorden we al geluiden dat de           
kinderen er ontzettend veel zin in hadden. 'S middags was          
dat ook zeker te merken, wat een enthousiasme! Gelukkig         
was er ook veel support van de ouders aan de kant. Het            
was een geslaagde middag.  
 

 
 

 
Buitenlesdag dinsdag 2 april 
 
Dinsdag 2 april was het Nationale Buitenlesdag.       
Met taalbeschouwing hebben de groepen 4 t/m 8        
daarom (een gedeelte van) de les buiten gevolgd.        
Buitenles is niet alleen goed voor de leerprestaties        
van de kinderen, maar het is ook nog eens heel          
leuk! Er wordt verwacht dat buitenlessen een       
positief effect hebben op de leerprestaties van       
kinderen. De kinderen vonden dit ook erg leuk en         
leerzaam, het is voor herhaling vatbaar dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diploma’s 
 
Vorige week donderdag hebben  Naomi Krukkert (De Fazanten) en Mika Tijink  
(De Nachtegalen) hun zwemdiploma C gehaald. 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Activiteiten in de bibliotheek tijdens de meivakantie 

 
 

 
 
Nieuws van het kleuterplein 
 

Zoals u elders in deze Stuifmail leest, zijn we gestart met een derde kleutergroep! 

Welkom juf Maureen en juf Esther, we wensen jullie een heerlijke tijd samen met de jongste kleuters toe! 

 

Wat hebben we genoten van ons theaterbezoek aan Hof88, om daar de voorstelling van Ruth Bakker, “Loet broedt”,                  

te mogen beleven. Op Klasbord staan de foto’s. 

Dankzij de inzet van de vele rij ouders is het wederom mogelijk om dit soort activiteiten te kunnen organiseren.                   

Nogmaals hartelijke dank! 

 

Wat een vrolijk thema is lente toch, deze week maken we een gieter met een patroon dat de kinderen zelf mogen                     

kiezen. Heel knap hoe ze dit aanpakken en je zag de kinderen geconcentreerd aan het werk gaan. Prachtig om te                    

zien. Op Klasbord staan enkele foto’s van het resultaat. 

 

We hebben nog steeds ‘uitverkoop’ van kleuterspellen en letterdozen. 

Kom eens een kijkje nemen in de gang bij het speellokaal, wat nu de nieuwe klas van de jongste kleuters is. Per                      

artikel vragen wij een bijdrage van €1,- 
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Vandaag is de laatste dag van dit thema. Vanaf komende maandag werken we 2 weken aan het thema: Koningsdag,                   

Koningsspelen en Pasen. 

Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Groep 1 tot en met 4 blijft op de Huve, de overige groepen zijn op overige                      

sportlocaties te vinden. 

Met dank aan de hulp van de oudervereniging die zorgen voor de nodige versnaperingen, en de hulp van                  

bovenbouwleerlingen wordt het een sportief en kleurrijk festijn. De leerlingen moeten wel hun eigen lunch               

meenemen voor tussen de middag op te eten. 

De kinderen mogen in rood,wit,blauwe kleding komen, of iets met een oranje twist eraan kan ook. Nogmaals het                  

mag, het hoeft niet. 

 

De week erna werken we aan het thema Pasen, en vieren dit gezamenlijk met de kinderen op school op donderdag                    

18 april. Er is geen thema afsluiting voor de ouders gepland. 

Vrijdag 19 april zijn de leerlingen vrij omdat het Goede Vrijdag is. Tevens is dit de start van de meivakantie die tot en                       

met zondag 5 mei duurt. Maandag 6 mei zien wij iedereen weer gezond en uitgerust terug op school. 

 

Dit was het voor deze week. Mochten er vragen zijn dan horen wij die graag, tot de volgende keer. 

 

Met  vriendelijke groet, de groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Is dit de koning? 

Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 

Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus 

aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen? 

  

Verhalen: 

 Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40 

Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16 

Jezus sterft, Johannes 19:16-37 

 

Verjaardagen 
 

1 april Karo Astefan De Kaketoes 8 jaar 

4 april Nora Christiaans De Pimpelmeesjes 4 jaar 

5 april Caitlynn van Engelen De Flamingo’s 11 jaar 

6 april Lisa Engberts De Nachtegalen 7 jaar 

Levi van Rhee De Pauwen 11 jaar 

7 april Floortje Kroezen De Pauwen 10 jaar 

Jonathan Veldman De Kaketoes 9 jaar 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Verkiezingen GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt versterking! 

  

Wat is de GMR? 
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan dat inspraak heeft ten aanzien van voorgenomen 

beleid van het bestuur van stichting PCO Noord Twente. De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders van kinderen die op scholen van 

PCO Noord Twente zitten en 5 personeelsleden die werkzaam zijn op één van deze scholen. De GMR is een betrokken, actieve 

raad die 6 tot 8 keer per jaar vergadert. De GMR denkt mee, adviseert en neemt beslissingen met betrekking tot 

schooloverstijgende zaken c.q. beleid.  

De leden van de GMR nemen zitting in één of meerdere werkgroepen, afhankelijk van de interesse en expertise. Deze 

werkgroepen zijn georganiseerd in ‘Onderwijs en Identiteit’, ‘Huisvesting en Financiën’ en ‘Personeel en Organisatie’. Naar 

aanleiding van een adviesaanvraag van het bestuur bereidt een betreffende werkgroep een advies voor dat als basis dient voor 

de besluitvorming in de GMR vergadering. Elk GMR lid is contactpersoon voor één of twee scholen binnen de stichting. Scholen 

kunnen met vragen en/of opmerkingen terecht bij hun contactpersoon van de GMR. 

Verkiezingen 
Omdat volgens het huishoudelijk reglement een aantal leden aftredend is (komend schooljaar: drie leden uit de oudergeleding 

en één personeelslid), worden ook dit jaar weer kandidaten opgeroepen voor de te houden verkiezingen. De verkiezingen zullen 

plaatsvinden op 19 juni 2019. 

Wie zoeken wij? 
De GMR zoekt enthousiaste, betrokken, positief kritische ouders en personeelsleden die het een uitdaging vinden zich te 

verdiepen in onze stichting en door hun inbreng een steentje willen bijdragen aan het organiseren van goed onderwijs voor onze 

kinderen. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden om op de kieslijst geplaatst te worden (vóór 24 mei 2019). 

Wilt u betrokken zijn en blijven met medezeggenschap bij het beleid van de scholen van stichting PCO Noord Twente? Stuurt u 

dan een mail ter attentie van Verkiezingscommissie PCO Noord Twente (vc-gmr@pcont.nl) of informeert u bij de directeur of MR 

van de school van uw kind. U ontvangt dan een formulier kandidaatstelling GMR PCO Noord Twente met het verzoek deze in te 

vullen en terug te mailen vóór 24 mei 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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