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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag 12 januari 2017 

 
 

Studiedag O4NT 

 

De studiedagen O4NT zijn voor ons goede ijkpunten om te zien of we op koers liggen met de voorbereidingen voor 

ons nieuwe onderwijs. Daarbij krijgen we op die dagen nieuwe input voor het ontwikkelproces. 

Afgelopen maandag zijn we ‘s ochtends aan de slag geweest met het programma waarbinnen we de 

instructiemomenten per kind kunnen plannen. In dit 

programma gaan we komend schooljaar samen met u aan de 

slag. De school plant alvast wat kinderen zeker nodig zullen 

hebben in de volgende  week. Daarna wordt het programma 

opengezet voor u en de kinderen, zodat u samen met uw 

kind nog keuzes kunt maken voor de aanvulling die u samen 

wenst of nodig acht.  

Daarna kan de school controleren of de planning voor de 

week voldoende is ingevuld en eventueel nog toevoegen. 

Bij de start van de week staat dan vast wat er in die week 

elke dag gaat gebeuren. 

In datzelfde programma kunt u ook het individueel 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl


2 
 

ontwikkelplan van uw kind voor telkens 6 weken zien. U weet dus heel precies aan welke doelen uw kind werkt, 

maar u kunt ook de vorderingen t.a.v. dit plan bekijken. 

 

‘s Middags hebben we de tijd gebruikt voor het evalueren van de voorbereidingen. 

Hierbij bleek dat wij als team van De Huve de leerlijnen en doelen voor de 

verschillende vakken al ver hebben uitgewerkt en uitgezet. 

Volgende week komen de roostermakers van De Huve en De Telgenborch bij elkaar 

om samen met onze begeleider van O4NT het rooster voor het komende schooljaar definitief te maken. 

Het geeft ons positieve energie om te merken dat we de structuur van de lessen al zo goed in beeld hebben 

gebracht. In een volgende Stuifm@il zal de rekengroep verslag doen van de ontwikkelingen. 

 

Hulp gevraagd 

 

In de week na elke vakantie worden de haren van de kinderen gecontroleerd op aanwezigheid van ongenode gasten. 

De laatste jaren heeft Ilse Groothedde steeds gezorgd dat er voldoende moeders/vaders waren die deze 

luizencontrole uitvoerden. Ilse heeft aangegeven te willen stoppen met deze coördinatie. Wij bedanken haar 

hartelijk voor haar werk en vragen of iemand van u deze taak van haar over zou willen nemen. Ilse kan u bijpraten 

over wat deze taak precies inhoudt. 

 

Kerstcollecte 

 

De kerstcollecte was dit jaar bestemd voor de ‘Voedselbank’. U hebt met elkaar € 239,04 gegeven voor dit doel, 

daarvoor onze hartelijke dank, mede namens de mensen van de ‘Voedselbank’. 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Wij wensen u allen een gelukkig, gezond en liefdevol 2017 toe. 

We zijn dinsdag gestart met het thema winter en leren het themalied ‘In de winter’. We maken een sneeuwpop van 

verf, we knutselen een vuurwerktekening, zoeken verschillende vormen in de klas en bouwen in de bouwhoek een 

sneeuwpop, schaats, vuurpijl of sneeuwster.  

Op de leerpleinen maken we werkbladen. Zo plakten de kinderen van groep 1 een sneeuwpop in goede volgorde. 

 

Voor de kerstvakantie was er de spelletjesochtend, deze was heel erg leuk en leerzaam en dus ook voor herhaling 

vatbaar. De volgende spelletjesochtend zal zijn op woensdag 8 februari. We starten dit keer om 8.45 uur en het zal 

drie kwartier duren. Er komt weer een invullijst te hangen aan de witte kast. We hopen op net zoveel aanmeldingen 

als de vorige keer. 

 

Op woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen, deze duren tot en met 4 februari. Dit is een landelijke 

campagne die het voorlezen stimuleert aan kinderen die nog 

niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Het 

prentenboek 'De kleine walvis' staat centraal.  

Waarom is lezen zo belangrijk: 

-voorlezen bevordert het leesplezier; 

-breidt de woordenschat uit; 

-draagt bij aan een goede taalontwikkeling. 
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Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen, daarom is voorlezen een dagelijks ritueel op de 

Huve.  

Wij zouden het leuk vinden als er in deze periode extra in de kleutergroepen wordt voorgelezen, wie zou dit willen? 

Dat mogen zijn: vaders, moeders, grote broer/zus, opa's, oma's of andere bekenden van uw kind. 

Graag aanmelden bij de eigen leerkracht, zodat we een afspraak kunnen maken voor een datum en tijdstip. 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Het begint  

Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21  

Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. Die tijd begint nu. Johannes de Doper vertelt 

de mensen dat ze een nieuw begin kunnen maken. In de synagoge van Nazaret vertelt Jezus dat de woorden van 

Jesaja in vervulling gaan. 

 

Verhalen:  

Johannes de Doper, Lucas 3:1-18  

Doop van Jezus, Lucas 3:21-22  

De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21 

 

 

Verjaardagen 

 

 
9 januari  Tijn Otten  groep 6  10 jaar 

10 januari  Roos Kroezen  groep 3  6 jaar 

 

 


