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Gehandicaptenproject groep 8 
 
De afgelopen twee weken hebben de      
kinderen van groep 8 samengewerkt met      
de mensen van het gehandicaptenproject.     
Ze leerden o.a. hoe ze met een blinddoek        
om een parcours konden lopen en hoe       
lastig het is om te rijden met een rolstoel.         
En wat is het ingewikkeld om met       
dichtgeknepen neus door een rietje te      
ademen. 
We bedanken alle vrijwilligers die ons      
hiermee hebben geholpen. 
 
 

 

 

 

Juf Annie Gombert 
 

Veel kinderen en ouders kennen haar, onze juf Annie. Met veel plezier heeft ze hier op De Huve een aantal jaren                     

gewerkt. Ze is bij ons gestart in een instroomgroep van de kleuters en later heeft ze een aantal jaren de kinderen van                      

groep 3 leren lezen, schrijven en rekenen. Dit heeft ze met veel liefde voor de kinderen die aan haar toevertrouwd                    

waren gedaan. In juni 2017 werd ze ziek en in september 2018 besloot ze om haar re-integratietraject te laten                   

verlopen op onze collegaschool De Zegge. Voor Annie kwam tijdens dit traject het moment om te kiezen of ze wilde                    

terugkeren naar De Huve of te willen blijven bij de kleutergroep van De Zegge. Ze heeft voor dat laatste gekozen. 

Annie wenst alle kinderen en ouders nog een fijne tijd op de Huve en wil iedereen bedanken voor de fijne warme                     

samenwerking.  

Wij bedanken Annie hartelijk voor alle mooie en goede dingen die ze heeft gedaan voor de kinderen, ouders en ons                    

als collega’s. We wensen haar een fijne tijd toe op De Zegge. 
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Dansen bij Odin ’92 
 

 

Afgelopen zondag heeft de CTM13 van Jazzdance Vereniging        

Odin ‘92 te horen gekregen, nadat ze de week ervoor 1e waren            

geworden bij de voorronde in Drachten, dat ze genoeg punten          

hebben om door te mogen naar het NK jazzdance in Ahoy           

Rotterdam op zaterdag 22 juni 

Ze staan nu 3e van Nederland met hun groep en mogen daar            

hun prachtige wedstrijddans nog een keer laten zien. 

Nina Visser danst hier in mee. Ze is te zien op de foto. 

 

 

 

 

Diploma-uitreiking typen 
Na wekenlang hard werken, zowel op      

school als thuis, werd op donderdag 4       

april het type-examen afgenomen.    

Donderdag 11 april was de     

diploma-uitreiking. 

Familie en vrienden kwamen naar     

school om deze kanjers te feliciteren      

met hun diploma/certificaat. Er zijn     

weer prachtige resultaten behaald.    

Allemaal van harte gefeliciteerd.  

Bij deze willen we juf Ellen nogmaals       

bedanken voor de goede begeleiding     

van de kinderen.  

Chris Ni heeft zaterdag 13 april      

meegedaan aan het NK typen in het       

Polman Stadion. Helaas viel hij hier niet in de prijzen. Wel een hele eer om hieraan mee te mogen doen.  
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Bezoek Grote Kerk 
 

Afgelopen dinsdag bezochten de leerlingen van niveau 7 de Grote kerk van Almelo. Tijdens het bezoek leerden we                  

over de geschiedenis van Almelo en de rol van de graaf van Almelo. We hebben zelfs geleerd over de rol van                     

Napoleon in Almelo. Tijdens een leuke speurtocht ontdekten we de geheimen van de kerk. Wisten jullie dat er een                   

grafkelder onder de kerk is? Vroeger werden de familieleden van de graaf hier begraven. 

We hebben enorm veel geleerd en het was vooral erg gezellig en leuk. 

 

Groetjes, niveau 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

Wat gaat de tijd toch snel, komende 2 weken hebben we alweer vakantie! Deze duurt tot en met zondag 5 mei. 

Maandag 6 mei verwelkomen wij iedereen weer uitgerust en gezond terug. 

 

Vandaag vieren wij Pasen in het speellokaal met groep 1, 2 en 3. Na de viering gaan alle leerlingen van de gehele 

school in kleine groepjes samen eieren zoeken en een uitgezet spellencircuit spelen! 

U ziet een impressie hiervan op Klasbord en Facebook. 

Met dank aan de oudervereniging worden de leerlingen voorzien van ranja en matzes tijdens de lunch! 

 

Tevens is het vandaag de laatste stagedag van Danique, zij sluit haar tweede stageperiode op De Huve af. Danique 

super bedankt voor jouw hulp en inzet! Wij wensen je succes met je opleiding! 

 

Na de meivakantie start Yaël haar tweede stageperiode op het Kleuterplein. Ook zij is al eerder geweest, dus is ze 

bekend met het reilen en zeilen alhier. Welkom en succes met deze stage! 

 

Het volgende thema is vervoer. 

De afsluiting vindt plaats op vrijdag 24 mei om 14.15 uur, alwaar u allen van harte welkom bent. 
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LET OP: 

Het Kleuterplein is verboden voor moeders in de week van 6 mei! 

 

Wij wensen u allemaal een heerlijke vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groeten,  

de groepsleerkrachten van het Kleuterplein. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Jezus leeft! 

Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 

Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft! 

  

Verhalen: 

Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42 

Het graf is leeg, Johannes 20:1-18 

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23  

 

Verjaardag 
 

20 april Samuel van Till De Fazanten 9 jaar 

 

 

Wij wensen u goede paasdagen en een fijne vakantie toe. 
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