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O4NT informatie 

Binnenkort ontvangt u een brief over het vormen van de stamgroepen voor schooljaar 2017-2018. We zetten met                 
de vorming van stamgroepen weer een belangrijke stap in onze voorbereidingen voor de overgang naar het                
nieuwe onderwijsconcept. 
 
Dinsdag 28 maart is er een informatieavond O4NT. We starten de avond om 19.00 uur met een gast die u uitleg                     
zal geven over het Individueel Ontwikkelplan dat we vanaf volgend schooljaar voor elk kind gaan gebruiken.                
Vanuit dat plan zal het planningssysteem worden uitgelegd waarin we de instructielessen van alle vakgebieden               
voor de kinderen plannen en waarin u samen met uw kind ook kan aangeven waar uw kind nog meer aan wil                     
werken. 
 
Om misverstanden te voorkomen geef ik hierbij al wel aan dat het systeem geen vrijheid-blijheid systeem is. Er                  
wordt wel degelijk gekeken naar wat elk kind nodig heeft om de doelen voor de komende zes weken te halen. 
 
Van 19.45 - 20.00 uur is er een koffie/theepauze en van 20.00 - 20.45 uur is er gelegenheid om in verschillende                     
lokalen extra informatie te halen of vragen te stellen. 
Hierbij kunt u denken aan: 
-De overgang van PO naar VO 
-Gebruik van iPad- gebruikersovereenkomst- hoe kunnen wij het iPadgebruik         
controleren 
-Stamgroepen 
-Specialisten 
-Instructie- begeleid werken- stilteplein 
-Rol van de MR 

Dienst van school en kerk 

Heb jij wel eens iets gedaan wat niemand van je verwacht had? In de              
scholendienst op 19 maart horen we het verhaal van Petrus die over            
het water loopt en we hopen dat jullie allemaal komen meeluisteren           
en meezingen. De dienst begint om 10 uur en is bij de            
baptistengemeente  De Bron aan de Adriaen Brouwerstraat 2. 

 

Het onderstaande filmpje geeft alvast een leuke introductie op het          
thema van de dienst.  
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https://www.youtube.com/watch?v=8EKpT0OAv58 
 

Kinderjury: op zoek naar het beste boek uit 2016 

In de periode van 8 maart t/m 19 april laat de Nederlandse Kinderjury zoveel mogelijk kinderen kennis nemen van                   

nieuwe kinderboeken om hen aan te zetten tot meer én kritisch lezen. De jury bestaat uit alle kinderen die hun                    

stem uitbrengen en uit twee leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m 12 jaar. Zij mogen stemmen op                     

maximaal drie boeken die in 2016 voor het eerst zijn verschenen. Let goed op hoe je moet stemmen, informatie                   

daarover vind je in de bibliotheek of op www.kinderjury.nl. Er zijn veel mooie nieuwe boeken, dus doe mee!!! 

Vriendjestraining bij CKV Achilles Almelo 

 
20 februari 2017 

 

ALMELO – In de “Week van het Sportplezier” organiseert Korfbalvereniging CKV Achilles een leuke 

vriendjes- en vriendinnetjestraining speciaal voor kinderen die kennis willen maken met korfbal. 

Op donderdag 9 maart worden er in de Sporthal Sluiskade een uur lang allerlei leuke korfbalspelletjes 

gespeeld voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar. 

 

Lijkt korfbal jou leuk en heb je zin om alleen of met een vriendje of vriendinnetje mee te doen aan 

deze coole training? Kom dan op 9 maart naar Sporthal Sluiskade! 

 

We beginnen om 17:30 uur en het duurt tot 18:30 uur. Deelname is gratis. Tot dan! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie van CKV Achilles via email 

adres: jc@ckv-achilles.nl 

 

 
Bij deze nieuwsbrief wordt een flyer van deze activiteit  meegestuurd. 

Diploma’s 

Ayse Gözel uit groep 3 heeft haar zwemdiploma C behaald. 

Topper, van harte gefeliciteerd! 

Nu gaat ze redding zwemmen, dus altijd fijn als Ayse in de buurt is als we zwemmen. 
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Bericht van de Oudervereniging 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Maandag 6 februari heeft er weer een vergadering met de leden van de oudervereniging plaatsgevonden. Vanuit                
de Huve waren Bregje en Fenny aanwezig. Van de oudervereniging Gerlinde, Belinda, Firman, Lotte, Marleen H,                
Renate, Sendy en Evalien (afwezig: Marleen S, Deciana en Janine). 
Fenny heeft een toelichting gegeven op de bouwplannen en op O4NT. Verder is de kerstviering geëvalueerd en is                  
gesproken over een extra activiteit in het voorjaar zoals bijvoorbeeld een boekenmarkt, sport-workshop. Deze              
ideeën zullen verder uitgewerkt gaan worden. 
  
Aansluitend aan de vergadering was er een kennismaking (onder het genot van een hapje en drankje) met de                  
ouders/verzorgers die zich hebben aangemeld als hulpouder. Mocht je je nog willen aanmelden als hulpouder (of                
oudervereniging) dan kan dat uiteraard altijd. Hulpouders worden bij de meeste activiteiten benaderd om te               
helpen bij bijvoorbeeld verkoop van consumpties, ophangen van versieringen etc.). 
  
Ook zoeken wij nog iemand die wil toetreden tot het bestuur van de Oudervereniging. Komend schooljaar zullen                 
Deciane en Gerlinde aftreden. Het bestuur zal dan bestaan uit: 
Voorzitter: Belinda 
Penningmeester: Firman 
Secretaris: vacant 
Mocht je interesse hebben in de functie van secretaris, dan horen wij dit graag!  
  
Met vriendelijke groet, 
  
De oudervereniging van de Huve 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We zijn gestart met het thema ‘Dierentuin’. In beide lokalen hebben we echt een dierentuin. We houden in groep 

2 een dierenwedstrijd, de kinderen nemen zoveel mogelijk dieren knuffels mee. We turven iedere keer als er een 

nieuw dier bij komt. Op dit moment zijn er al 6 beren, zouden zij gaan winnen?  

Op donderdag 16 maart zal de afsluiting zijn van het thema. De afsluiting is dit keer anders, dan anders. Verdere 

info volgt nog. 

 

Binnenkort zullen er 5 leerlingen van groep 1 meedraaien in de kring van groep 2. Deze keuze is gemaakt omdat 

de groep van juf Elise erg aan het groeien is. De ouders en de kinderen zijn op de hoogte gesteld.  

 

Bijbelverhalen 
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Thema: Is dat nou veel?  

 

Lucas 8: 40-56, 9:10-27  

Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt iets weinig maar is het toch veel! Jezus 

vertelt ook wat het betekent als je hem volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je jezelf verliest heb je er 

niets aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel meer dan je kunt voorstellen!  

Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen. 

 

Verhalen:  

Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56  

Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17  

Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 

 

Verjaardagen 

 
27 februari Hailey Klomp groep 3 7 jaar 

Lieke v.d. Riet groep 4 8 jaar 

Cem Schrier groep 7 11 jaar 

28 februari Nils Chrisstoffels groep 4 8 jaar 

1 maart Dylano Kroezen groep 3 8 jaar 

2 maart Fay de Groot groep 1 5 jaar 

Mitchell Hobé groep 8 12 jaar 

5 maart Levi Diesveld groep 5 9 jaar 

Eva Hulshof groep 6 10 jaar 
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