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O4NT, nieuws vanuit de werkgroep rekenen.  

 
De opdracht tijdens de vorige studiedag was: maak je de leerlijnen eigen en maak je lesplan voor het eerste 
semester van 8 weken. Dat is een flinke kluif, maar wat is het interessant om precies te zien hoe het 
rekenonderwijs op de basisschool precies in elkaar steekt. Te beginnen bij het tellen in groep 3 en eindigend bij 
ingewikkelde redactiesommen met procenten, breuken en kommagetallen in groep 8. 
We willen niet alleen elk kind meer aanspreken op het eigen niveau, maar we willen ook de struikelblokken die 
onze leerlingen nu ervaren, aanpakken. Zo merken we bijvoorbeeld dat leerlingen de tafels wel vlot leren in groep 
4 en 5, maar dat ze met name de hogere tafels niet echt automatiseren zodat ze ze na een jaar nog steeds goed 
kennen. Daardoor komen ze in de bovenbouw in de problemen als ze bij breuken, procenten en 
oppervlakterekenen die kennis paraat moeten hebben. Immers, om vlot te kunnen bepalen hoeveel 3/4 deel van 
een bak met 48 snoepjes is, is het essentieel dat de tafels tot en met 12 echt geautomatiseerd zijn.  
Eén van onze doelen is dus ook om het automatiseren van de tafels en deeltafels op een hoger niveau te krijgen 
dan het nu is. Een ander doel is het aanpakken van de problemen die kinderen ervaren 
bij redactierekenen.  
Zo komen we stap voor stap dichterbij ons doel; een school zijn waar alle leerlingen 
optimaal mogen groeien en met een hoop bagage de wereld in stappen.  
 

Nieuws uit de MR 

Maandag 16 januari heeft de MR voor de eerste keer in 2017 vergaderd.  

Binnenkort zal de hal van De Huve opnieuw ingericht worden. Met frisse kleuren en nieuwe vloerbedekking (PVC), 
zal een uitnodigende ruimte gecreëerd worden met meerdere zitjes en werkplekken. Dit sluit volledig aan bij het 
gedachtengoed van O4NT. 
Er is goed nagedacht over dit concept en gekeken naar hoe dit zo flexibel mogelijk kan zijn, zodat de ruimte op 
meerdere manieren te gebruiken is.  

In de groepen 5 tot en met 8 is verteld over de leerlingenraad, er is veel animo onder de leerlingen om deel te 
nemen en leerlingen opperen al leuke ideeën die zij graag ten uitvoer willen brengen. Omdat de animo zo groot is 
zullen er vrijdag 20 januari in de klassen verkiezingen gehouden worden, elke groep (van de groep 5 tot en met 8) 
mogen maximaal 3 leerlingen afvaardigen in de leerlingenraad. 
Volgende week is dan bekend wie in de leerlingenraad zullen komen en de eerste vergadering vindt plaats op 
woensdag 2 februari van 12.15 tot 12.45 uur onder leiding Anja Compagnie, de vrijwilligster die op woensdag op 
school is. 
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Nieuw doel ‘geld voor anderen’ 

 
Elke week nemen de kinderen van onze school wat geld mee en doen dit in het spaarpotje in de klas om zo 
anderen in de wereld te helpen. Wij ondersteunen met dit geld Babyhuis Ruama in Mozambique en de stichting 
Wereldkinderen en daarnaast zullen we de komende periode ook geld inzamelen om een goed project in Israël te 
ondersteunen. Over dit laatste project vindt u hieronder meer informatie.  
 
Maria, een bekende van de familie Van Rhee, geeft sinds kort in Israël Engelse les aan kansarme jongeren om hen 
zo een kans te geven op een betere toekomst. Daarnaast zal ze met een team om de week de woestijn in trekken 
om daar een kinderclubdag te houden voor bedoeïenen. Op deze manier hoopt ze een stukje positiviteit in het 
leven van deze kinderen te brengen. Verder zal ze ook kinderen en jongeren gaan counselen. Door middel van 
spelletjes en creatieve opdrachten kunnen kinderen nare ervaringen uit het leven in een onrustig deel van de 
wereld hopelijk een plekje geven. Met dit alles wil Maria graag de liefde van God doorgeven en zo handen en 
voeten geven aan haar geloof.  
 
Wij willen dit werk graag mogelijk maken door een stukje financiële steun te geven. Helpt u mee? Geef dan elke 
week (weer) wat geld mee aan uw kind(eren) zodat we samen een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen. Alle 
beetjes helpen. Als elk kind op onze school wekelijks €0,10 mee zou nemen tot de zomervakantie, dan zouden we 
al €450,00 hebben voor de 3 projecten, dat is toch een prachtig bedrag! We hopen dat we op u mogen rekenen.  
 

Natuurouder, iets voor U? 

 

Alle oudste kinderen krijgen vandaag een folder mee van het IVN Almelo. Het IVN zet zich in voor natuureducatie. 
Deze week is er contact geweest met de mensen van het Natuurhus (onderdeel van IVN) en de 
wereldoriëntatiespecialisten van De Huve. Samen hebben wij gesproken over hoe we vanaf volgend schooljaar, als 
O4NT school, het natuuronderwijs vorm willen geven en hoe het IVN ons daarbij kan ondersteunen. 
In de folder staat kort wat informatie over de cursus voor Natuurouder die binnenkort weer gaat starten. Het 
opzetten van een groep natuurouders is één van de onderwerpen die we deze week hebben besproken en het is 
een plan dat we graag volgend jaar willen gaan uitvoeren.  
Bent u geïnteresseerd en lijkt het u leuk om af en toe een herfstwandeling of dierensporenexcursie te organiseren 
voor een groep kinderen? Neem dan contact op met ib@dehuve.nl of cursus@natuurhusalmelo.nl 

Diploma 

Roos Kroezen uit groep 3 heeft haar zwemdiploma A behaald. 

Van harte gefeliciteerd! 
 
 

 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 
We werken nog steeds over de winter. En wat is het fijn dat het buiten nu dan ook echt winter is. We maken een 

wintertekening op zwart papier met witte wasco en maken een sneeuwpop van klei. We hebben dinsdag een 

winterwandeling gemaakt. Wat was het prachtig buiten! 

De thema afsluiting met ouders zal volgende week donderdag (26-1) zijn om 14.20 uur. U mag dan zelf naar 

binnen komen. De kinderen van groep 1 en 2 zullen zich verzamelen in het lokaal van groep 1. De werkjes van de 

kinderen zitten in hun postvakjes. Neemt u deze mee? Let op, de kinderen van groep 2 mogen de inhoud van hun 

zwarte mapje meenemen, maar het mapje moet in het postvakje blijven.  

2 
 



 

 

 

 

 

Denkt u aan het invullen van uw naam op de lijst voor de spelletjesochtend? 

 

We hebben nog geen aanmeldingen gekregen voor het voorlezen in de klas. Het voorlezen mag zijn aan de hele 

groep, maar het mag ook aan een klein groepje buiten de klas.  

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Dat is beter  

Lucas 4:31-40  

In de synagoge staat een man die zichzelf niet is. Als hij Jezus ziet, 

schreeuwt hij het uit. ‘Wat hebben wij met jou te maken?’ Jezus zorgt 

ervoor dat het rustig wordt in zijn hoofd. Dat is beter. Ook de 

schoonmoeder van Petrus, die ziek op bed ligt, wordt door Jezus beter 

gemaakt. Het is een wonder. 

 

Verhalen:  

De boze man, Lucas 4:31-37  

De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39  

Zieke mensen, Lucas 4:40-44 

 

Verjaardagen 
 

 

 

21 januari Ayse Gözel groep 3 7 jaar 

Andy Wang groep 5 9 jaar 
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