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Verkeersexamen groep 8 
 
Beste ouders, 
 
Op 22 mei doen de leerlingen van niveau 8 mee aan het praktisch verkeersexamen, evenals het grootste deel van de 
groep 8 leerlingen in heel Almelo. U begrijpt dat dit veel organisatie vraagt en dat dit zonder hulp van vrijwilligers 
niet mogelijk is.  
Van iedere school wordt verwacht dat er minimaal één vrijwilliger (lees: ouder, grootouder etc.) wordt 'geleverd' die 
een ochtend (in de week van 20 mei) langs de route zit om deelnemers te beoordelen tijdens het examen. Helaas is 
dit tot op heden (nog) niet gelukt. 
 
Wilt u meehelpen om het verkeersexamen mogelijk te blijven maken? Geef u dan op via: rsibma@dehuve.nl. Ook 
voor meer informatie mag u altijd mailen. 
 
Ik hoop dat we met elkaar kunnen zorgen dat we nog jaren als school mee kunnen doen aan het praktisch 
verkeersexamen. 
 
Groeten, 
Rutger Sibma 

 

Mijn sport is basketbal 
 
ik heb deze beker gewonnen met mijn sport basketbal. We zijn laatste geworden, maar wel van 
heel Twente, maar het was heel leuk en daar gaat het om. Wel in de tweede divisie en nu ga ik 
op een hoger niveau. 
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Milieuvriendelijk afval scheiden 

Wij als kinderen van De Huve groep 7 (Caitlynn, Lucia, Tijn, Dean en Sami) vinden dat wij op school niet 
milieuvriendelijk het afval scheiden. En daar moet wat aan gebeuren. Nou hebben wij daar een plan voor bedacht. 
Wij willen om dat plan uit te voeren geld en lege flessen inzamelen. 

Wij zijn langs elke klas geweest om ons plan te vertellen. (Dus de kinderen zijn op de hoogte). Wij zouden het leuk 
vinden als u ons wil helpen hierbij. Dan is het makkelijkst om uw kind lege flessen mee te geven of een bijdrage en 
dat aan hun eigen juf en meester te geven, dan zorgen zij wel dat het bij ons terecht komt en wij het plan kunnen 
uitvoeren. Bent u nieuwsgierig naar ons plan? Vraag het ons dan maar. 

Alvast hartelijk dank, groep 7 van De Huve. 

 

Knutselmiddag met de OV 

Hallo allemaal, 

Na de gezellige knutselmiddag in maart, willen we in mei ook weer een knutselmiddag organiseren. De vorige 
werkjes zijn in de klassen gebracht of liggen op het podium. De bedoeling van aankomende knutselmiddag is; 
gezamenlijk iets knutselen wat met de zomer te maken heeft, bijvoorbeeld; 

 

Graag zien we je op woensdagmiddag 22 mei om 13:30 bij het crealokaal. Aanmelden is niet nodig. We verwachten 
dat de kinderen van de onderbouw begeleid worden door een ouder. Stem dit onderling even met elkaar af. 1 ouder 
op 4 kinderen is goed. Van de ouder wordt verwacht dat hij of zij naast zijn eigen kind ook andere kinderen gaat 
helpen met knutselen. We zullen het deze keer iets meer structureren en hopen dat de ouders samen met ons en de 
kinderen er weer een leuke middag van gaan maken. 

Met vriendelijke groet, Marleen Hondebrink 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wat duurde die meivakantie lang, en wat hebben we genoten van elkaar, het weer en de tijd! 

Aan alles komt een eind, dus nu zijn we weer lekker aan de slag gegaan met de laatste periode van dit schooljaar! 

Een periode waarin de leerlingen grote sprongen maken in de ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk! De 

leerlingen uit groep 2 gaan met lezen en schrijven richting groep 3, en gaan soms al activiteiten” kinderachtig” 

vinden! 

 

Ondertussen starten we met het thema: vervoer. 

Deze duurt tot en met vrijdag 24 mei,waar u allen van harte welkom bent voor de afsluiting om 14.15 uur! 

Tijdens dit thema mogen de kinderen hun eigen fiets mee naar school nemen, zodat tijdens het buiten spelen de 

leerlingen de fietsvaardigheden nog beter onder de knie kunnen krijgen! 

2 
 



Ook maken wij dan weer gebruik van verkeersborden en tekenen we 

wegen en paden. 

 

Maar eerst komt natuurlijk Moederdag. 

Wij wensen alle lieve moeders een heerlijke en verwende Moederdag 

a.s. zondag! 

 

Dit was het voor deze week. 

Tot de volgende keer, en mocht u vragen hebben, dan bent u altijd 

welkom bij een van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 
 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Blijf je hier?  

Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15  

Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan 

voelen. In de verhalen van deze week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth 

in Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd 

op elkaar. 

  

Verhalen: 

Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23 

Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5 

In de nacht, Ruth 3:6-15 

  

Verjaardagen 
 

23 april Dzila Astefan De Roodborstjes 6 jaar 

Lyam Schmal De Kaketoes 7 jaar 

27 april Jasiah Meijerink De Nachtegalen 7 jaar 

Lucia Melkonyan De Pauwen 11 jaar 

30 april Teun Nieuwenhuis De Pimpelmeesjes 4 jaar 

Luuk Steggink De Flamingo’s 12 jaar 

Parly Taveetyan De Kaketoes 9 jaar 

5 mei Joas de Vries De Kaketoes 9 jaar 

6 mei Jasmijne Linneman De Pimpelmeesjes 4 jaar 
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7 mei Shania Brummer De Fazanten 9 jaar 

8 mei Luuk Doldersum De Pimpelmeesjes 4 jaar 

Bart de Boer De Zwaluwen 11 jaar 

10 mei Esta Kostwinder De Kaketoes 7 jaar 

12 mei Harut Hovannes De Pimpelmeesjes 4 jaar 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
 
 
 
 

Betreft: verkiezingen GMR 

 

Aan: MR’en en directeuren van stichting PCO Noord Twente 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting PCO Noord Twente 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 ingedeeld in onderwijs & identiteit, huisvesting & 

financiën en personeel & 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. 

De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders en 5 personeelsleden. 

Sinds september 2018 is de samenstelling van de GMR als volgt: 

School naam Geleding  

1 De Heemde Liesbeth Grooten               Personeel  

2 De Heemde Luuc Willering (voorzitter) Ouder 

3 De Zegge Patrick Tempelman Ouder  

4 De Huve Christien Sickman Personeel 

5 De Telgenborch Deborah Kuper Personeel 

6 De Mare Barbara Eggink-Kulpe Ouder Aftredend 

7 De Mare Rianka Fruke Ouder Aftredend 

8 Het Laar Jeannet Enserink (secretaris) Personeel  

9 Het Laar Jacqueline Brandes (secretaris) Personeel Aftredend 

10 Ouder (vacant)  

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn twee ouders en één personeelslid aftredend. Daarnaast is er een plaats in 

de oudergeleding vacant. De GMR is daarom op zoek naar betrokken, enthousiaste kandidaten die de raad willen 

komen versterken. De GMR streeft naar een zo groot mogelijke spreiding van de leden over alle aangesloten scholen 

van stichting PCO Noord Twente. In het medezeggenschapsreglement van de GMR van stichting PCO Noord Twente 

is geregeld dat kandidaten van een nog niet vertegenwoordigde school voorrang krijgen boven een tweede 

kandidaat van een al vertegenwoordigende school. 

Kandidaten die zich verkiesbaar stellen, maar die niet gekozen worden, blijven op de reservelijst staan. Zij zullen 

worden benaderd zodra er een tussentijdse vacature in de GMR ontstaat. 
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Wij verzoeken u om binnen uw school één of meerdere kandidaten voor de GMR te werven. U kunt kandidaten 

aanmelden via bijgaand formulier. Het formulier kunt u bij voorkeur via de mail uiterlijk op vrijdag 24 mei 2019 aan 

de verkiezingscommissie sturen: 

vc-gmr@pcont.nl  

of 

Verkiezingscommissie GMR 

P.a. Luuc Willering 

Sportlaan 55 

7607 TN Almelo 

Op woensdag 29 mei 2019 worden de stembiljetten naar alle MR’en van de scholen toegestuurd. De MR’en hebben 

vervolgens tot vrijdag 14 juni 2019 de tijd om het stembiljet naar de verkiezingscommissie terug te sturen. 

Op woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur worden de stemmen geteld. U wordt nog op de hoogte gesteld van de 

locatie. GMR- en MR-leden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

De verkiezingsuitslag wordt meteen daarna aan de kandidaten en aan de MR’en medegedeeld en gemaild. De 

gekozen kandidaten worden verwelkomd in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. 

Voor vragen kunt u bellen met Luuc Willering (06-10941274) of mailen naar vc-gmr@pcont.nl  

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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