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Voorbereiding informatiemarkt 

 

We houden u wekelijks in de Stuifm@il op de hoogte van de vorderingen van onze voorbereidingen voor het 
nieuwe onderwijsconcept. 
Ook proberen we zoveel mogelijk antwoord te geven op vragen die bij u leven. 
Maar daar willen we nog iets aan toe voegen. In september bij de introductie van O4NT hebben we al toegezegd 
nog een keer een avond te organiseren waarin we nog meer informatie kunnen verstrekken. 
Dit willen we doen in de vorm van een informatiemarkt waarop de volgende onderwerpen zeker te vinden zullen 
zijn: 
 

O4NT en Voortgezet Onderwijs 
Hoe ziet het planningssysteem eruit en hoe werkt het 
Stamgroepen 
Instructie in het taal/reken/wereld atelier 
Mediawijsheid 
 

Wellicht denkt u, leuk maar mijn onderwerp zit er niet bij. Wilt u in dat geval aan ons doorgeven wat u mist, dan 
kunnen we daar misschien ook een item van maken op die avond. 
 
Deze avond wordt gepland op een avond eind maart. U hoort zo snel mogelijk wat  de definitieve datum wordt. 
(De datum is afhankelijk van gasten die we uitnodigen) 
 

 

Poëzieweek 

 
Vandaag is het gedichtendag en op deze dag gaat traditiegetrouw de poëzieweek van start.  

Op De Huve hebben we de poëzieweek gezamenlijk geopend met de groepen 5 t/m 8. 

Een mooie gelegenheid om in de klas met poëzie aan de slag te gaan. 

In de loop van de week zullen in de grote hal gedichten worden vormgegeven die door de kinderen zijn bedacht. 

Een creatief proces waarbij je eens lekker out of de box kunt en mag denken.  
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Cursus natuurouder 

Vorige week hebben we, vanuit de werkgroep wereldoriëntatie, in de Stuifm@il een oproep gedaan voor               

Natuurouders.  

Inmiddels heeft zich niet alleen een vader aangemeld bij ons, maar ook al voor de cursus bij het IVN! We zijn daar                      

ontzettend blij mee en hopen er nog meer ouders (of grootouders) zich willen aanmelden voor de cursus van het                   

Natuurhus Almelo/IVN.  

Samen met u kunnen we volgend jaar het vak wereldoriëntatie nóg mooier vorm gaan geven. We zijn al heel                   

enthousiast en dat willen we graag met u en de kinderen delen.  

Heeft u affiniteit met de natuur, biologie, geologie, dieren of vindt u het gewoon gaaf om te helpen met het                    

organiseren van leerzame activiteiten voor de kinderen, neemt u dan contact op met het IVN voor meer                 

informatie: curus@natuurhusalmelo.nl of met ib@dehuve.nl of rsibma@dehuve.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep wereldoriëntatie 

(Rutger Sibma en Laura Beunk)  
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Nieuws van het kleuterplein 
 

Vandaag sloten we het Thema ‘winter’ af. Fijn dat u erbij was. 

Vanaf volgende week zullen we werken over het Thema ‘machines’. Wij willen voor in de kring graag 
speelgoedgereedschap gebruiken. Heeft iemand dit voor ons te leen? 

Wij willen een sloophoek creëren op het Kleuterplein. Heeft u oude apparaten die wij uit elkaar mogen halen?  

Verder zijn wij op zoek naar behangrollen. Heeft u nog restjes behang thuis liggen en gebruikt u deze niet meer? Mogen 
wij deze dan gebruiken in de klas? 

Marijn Smit heeft afgelopen dinsdag voor de eerste keer gekeken. Welkom op de Huve.  

Woensdag zijn we gestart met de Nationale voorleesdagen. Anja heeft een poppenkastvoorstelling gegeven over Kikker 
is verliefd.  
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Anja, bedankt! Hierbij een paar foto’s. 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Ongelooflijk waar  

Lucas 5: 1-11, 17-26  

Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet. Dan kan iemand wel 

zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… Als Jezus het zegt, luistert Simon 

Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te zitten. 

 

Verhalen:  

Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11  

De melaatse man, Lucas 5:12-16  

De verlamde man, Lucas 5:17-26 

 

 

Verjaardagen 
 

 

23 januari George Terezian groep 7 12 jaar 

26 januari Harout Vartanian groep 6 11 jaar 
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