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Nieuws van de OV 
 

Knutselmiddag 6 maart! 

6 maart organiseert de OV een leuke knutselmiddag voor alle kinderen van de Huve. Heb je je nog niet opgegeven 

hiervoor, maar lijkt het je toch leuk, wandel dan gerust binnen om half 2. 

Discooooo vrijdag 22 maart! 

13, 14 & 18 maart is de kaartverkoop voor de disco. Kaarten kosten 2 euro, dit is inclusief drinken en broodjes 

knakworst.  

 

Wijziging samenstelling OV 

Helaas heeft Jennifer besloten om te stoppen met de OV, maar we hebben ondertussen binnen de OV alweer een 

nieuw lid mogen verwelkomen, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Hieronder stelt hij zich aan jullie voor. 

 

 

Hallo, ik ben Maikel Kleinpenning, vader van Kai Kleinpenning zittende in groep 1, De 

Koolmeesjes. Ik ben sinds 3 maanden lid van de OV omdat ik het leuk vind extra 

betrokken te zijn bij de school en leuke dingen te organiseren voor de kinderen. Ik ben 

werkzaam als vertegenwoordiger bij een elektro-groothandel. Verder vind ik het leuk om 

samen met mijn gezinnetje op vakantie te gaan en te klussen in ons huis. Ik hoop de 

komende tijd leuke dingen te organiseren met de OV 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

Wat een heerlijke week hebben we achter de rug, wij hebben genoten, en we hopen jullie ook. 

Even een moment van andere dingen doen, zien, beleven, of juist helemaal niks te doen! 

 

Nu zijn we gestart met de derde leerperiode van het schooljaar.  

De komende weken werken we aan het thema: restaurant. 

De pizza, patat én (echte) pannenkoeken vliegen je om de oren. 

Dank aan de bak ouders! Zonder u is het niet mogelijk om 60 hongerige leerlingen te 

voorzien van een heerlijke, vers gebakken pannenkoek. 

Ook de kookpannen met gezonde groente worden vakkundig voorbereid. 

 

Tussendoor vieren de beide groepen het 100 dagen feest.  

Op woensdag 6 maart staat dit te gebeuren. Wij vieren dat de leerlingen  

100 dagen naar school zijn geweest in dit schooljaar. 

De kinderen mogen verkleed komen, het mag maar hoeft niet. Het is een feest ochtend die gevuld is met educatieve 

activiteiten die allen iets met het getal 100 te maken hebben. 

Uw zoon of dochter neemt zoals altijd wel eigen drinken en eventueel fruit mee van thuis. 

Natuurlijk hebben we ook het bekende schoolfruit. 

 

Vrijdag 8 én 15 maart zijn de leerlingen vrij. 

De 8ste is regulier, de 15de wordt er gestaakt. 

 

Dinsdag 12 maart is er een invaller in groep 2, en donderdag 14 maart in groep 1. 

Dit is wegens een studiedag waaraan Elise en Bregje deelnemen. 

 

In de weken van 11 en 18 maart vinden de ouder-kind-leerling gesprekken plaats. 

Dit staat onder en na schooltijd gepland. U heeft hier een mail over ontvangen. 

 

Dit was het voor deze week. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

 

Oproepje crea - koken 

 
Dag ouders, 

Zoals u weet wil ik graag tijdens crea koken en bakken. Omdat er veel 

animo is zoek ik hierbij hulpouders.  

Lijkt het u leuk om 4 weken lang elke vrijdagmiddag te komen helpen  

koken en bakken zou u zich dan via het onderstaande mailadres op willen geven? Het is de bedoeling dat u een 

groepje van 5-6 leerlingen begeleidt.  

 

Alvast hartelijk dank,  

Marleen Oude Geerdink 

moudegeerdink@dehuve.nl 
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Niveau 5 ging terug in de tijd 

 
Afgelopen dinsdag gingen de leerlingen uit niveau 5 terug in de tijd. Terug naar de tijd van Graads en Gerdien.  

Nadat we in de bibliotheek het verhaal van deze broer en zus hadden gehoord, vertrokken we naar het 

stadsmuseum. In het museum konden de kinderen zelf ervaren hoe het was om in die tijd te leven. Zo moesten ze 

'twee emmertjes water halen', precies zoals uit het welbekende liedje.  

Daarnaast kunt u de kinderen gerust een sok laten stoppen, want ook dit leerden ze tijdens deze informatieve 

ochtend. En mocht u zich afvragen waar die heerlijk verse koffiegeur vandaag komt, deze hebben de kinderen zelf 

gemalen met een ouderwetse koffiemolen. Al met al een ochtend om nooit meer te vergeten. 

Ik wil de moeders en oma's die met ons mee waren nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en moeite om met ons 

mee te gaan! 

 

Groeten, 

niveau 5 en meester Rutger 

 

Onderaan de nieuwsbrief enkele foto’s 

 

 

Afsluiting crea op vrijdag 8 maart 
 

         Het is weer zover!  

 

De groepen sluiten deze crea onderdelen af met een spetterende 

voorstelling en rondleiding.  

Vrijdag 8 maart begint de show van de dans- en dramagroep  

om 13.40 uur in de centrale hal. Tussen 13.30/13.40 bent u welkom, 

maar 13.40 moet de show echt beginnen, want wij hebben een mini 

musical voor jullie in petto.  

Het gaat over een jongetje Jan, die eigenlijk niet echt vriendjes heeft. 

Zodra hij eindelijk een vriendje heeft gemaakt, raakt hij deze ook ineens  

        weer kwijt. Het hele dorp gaat hem gelukkig mee helpen zoeken. Komt  

        u ook kijken?  

 

Na de show kan iedereen vanaf 14.15 de klassen rond om hier van alles te bekijken. 

 
 
Bericht uit het taalatelier: stellen tijdens de Poëzieweek 2019 
 

Voor de vakantie heeft er een stukje in de stuifmail gestaan over de Poëzieweek (31 januari t/m 6 februari). 

Het thema dat dit jaar centraal stond is 'Vrijheid'. De vorige keer heeft u kunnen lezen welke leerlingen uit de                    

groepen 4, 5, 7 en 8 een prijsje hadden gewonnen.  

Ook het winnende groepje uit niveau 6 is nu bekend! We hebben natuurlijk weer allemaal ontzettend ons best                  

gedaan en we hebben er veel plezier aan beleefd!  

 

Het volgende groepje heeft een gelamineerd bewijsstuk ontvangen: 

Dichtvorm: Limerick - Liam Nijhuis, Mary Razoqi, Thijs Prinsen en Narek Terezian. 

 

Het gedicht van bovenstaande leerlingen kunt u lezen, onderaan deze Stuifmail. Knap gedaan hè?! 
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Diploma’s 

 

Steinar Oord en Tirzah ter Maat uit de Kaketoes en Zara Kaprelian uit de 

Nachtegalen hebben hun zwemdiploma gehaald.  

Steinar heeft zwemdiploma A gehaald en Tirzah en Zara zwemdiploma B. 

Gefeliciteerd allemaal. Goed gedaan! 

 

 

Een zusje geboren 
 

 

Jason uit de Roodborstjes, groep 2, heeft een zusje gekregen. 

Lizzie is haar naam. Met moeder en zusje gaat het goed.  

Gefeliciteerd en welkom!  

 
 
 

 
Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik ben er voor jou 
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17  

Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat 

ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden 

blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God. 

 
Verhalen: 

De goede herder, Johannes 10:1-15 
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8 
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17 

 

 

Verjaardagen 
 

27 februari Hailey Klomp De Nachtegalen 9 jaar 

27 februari Lieke van de Riet De Pauwen 10 jaar 

28 februari Nils Chrisstoffels De Pauwen 10 jaar 

1 maart Dylano Kroezen De Nachtegalen 10 jaar 

2 maart Fay de Groot De Fazanten 7 jaar 
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