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Het schoolkamp  

Volgend schooljaar is het schoolkamp voor de leerlingen van groep 7 en 8 op 19 t/m 22 september. 

Nieuws van de Oudervereniging 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Maandag 8 mei heeft er weer een vergadering met de leden van de oudervereniging plaatsgevonden. Fenny heeft 
tijdens de vergadering laatste update gegeven inzake O4NT  
 
Firman (nieuw bestuurslid) heeft de financiën toegelicht. Voor het komende schooljaar zal een begroting door hem 
opgesteld worden. 
 
Verder is gesproken over de Paasviering. De Oudervereniging heeft gezorgd dat alle kinderen die ochtend een matse 
hebben gekregen en een chocolade paasei (en voor degene met allergieën was er ook een lekkere traktatie).  
 
De schoolreisjes (23 juni) zijn allemaal geregeld en ook  de ideeën voor de laatste schooldag zijn al uitgewerkt!  
 
Verder is de oudervereniging druk met het organiseren van een: 
 

BOEKENMARKT OP 23 MEI  
 
Op de boekenmarkt kunnen kinderen hun eigen boeken verkopen en/of anderen boeken 
kopen.  
Op donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 mei worden in de grote hal op school de 
schoolpleinplekken verkocht aan de kinderen die willen verkopen. Kosten van deelname 
zijn 1 euro (bij opgave betalen). Dit is inclusief drinken en wat lekkers. 
Naast de verkoop van de kinderen zal ook de Oudervereniging boeken verkopen. Dus heb je nog goede boeken 
liggen, dan kun je deze deponeren …..op school. 
De opbrengst van deze boekenverkoop komt  ten goede aan de Oudervereniging om andere activiteiten te 
organiseren voor de schoolgaande kinderen van de Huve. 
 

AVONDVIERDAAGSE 
Op 29, 30,31 mei en 1 juni staat de Avondvierdaagse weer gepland. Zet het vast in je agenda, verdere info volgt nog! 

 
Om alle activiteiten te kunnen blijven  organiseren zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor de 
oudervereniging. Lijkt het je leuk om mee te denken met de Oudervereniging en samen met een andere 
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ouder/verzorger een activiteit te organiseren laat het ons dan weten ovdehuve@hotmail.com  
 
12 juni is de volgende vergadering, je kan dan altijd vrijblijvend een keer komen kijken. 
  
Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging 
Gerlinde, Belinda, Firman, Marleen S., Marleen H, Renate, Lotte, Sendy, Janine, Lotte, Fokelina & Evalien 

Oegandees kinderkoor van de Stichting UP4S 
 
De Stichting UP4S (spreek uit ‘up for us’) biedt wees- en kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een                    
goede schoolopleiding. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen worden opgevoed tot jonge mensen die trots zijn op                 
hun eigen land en daar een toekomst kunnen opbouwen. 
 
Up4us is in 2003 opgericht door Sylvia Mbabazi, die van oorsprong uit Oeganda komt, en haar man Frank Rus. Zij                    
hebben vier kinderen en wonen in Deventer. Sylvia zag het schrijnende verschil tussen de jeugd van veel kinderen in                   
Oeganda en die van haar eigen kinderen. Dit was de aanleiding om iets goeds te doen voor de kinderen van haar                     
land. 
 
De Stichting onderhoudt een school van 300 leerlingen in Bukomansimbi, een dorp in het zuidwesten van Oeganda.  
Om meer bekendheid te geven aan de Stichting en om geld in te zamelen is sinds 2009 het kinderkoor van de school                      
regelmatig in Nederland.  
Op vrijdag 7 juli zal dit kinderkoor De Huve bezoeken. Twee jaar geleden waren ze hier ook en we zien er naar uit om                        
ze opnieuw te mogen ontvangen. 

Diploma’s 

Shania Brummer uit groep 3 heeft haar zwemdiploma A behaald. 

Chelsea Voorn uit groep 2 heeft ook haar zwemdiploma A. 

Dit is een geweldige prestatie, van harte gefeliciteerd Shania en Chelsea! 

 

 

Historisch Festival Almelo 

Op 12, 13 en 14 mei 2017 vindt in het Schelfhorstpark in Almelo weer het Historisch Festival Almelo plaats. Een uniek                     

evenement waar bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Hoogtepunt is de                

Slag om Ruigenrode waarbij re-enactors een veldslag naspelen in Napoleontische stijl op zaterdag- en              

zondagmiddag. 

 

Op vrijdag komt één van de re-enactors De Huve bezoeken. Zij zal in kleding uit de Napoleontische tijd de leerlingen                    

van groep 5 t/m 8 vertellen over hoe de mensen in Almelo leefden in deze tijd. 

Hiermee leren de kinderen een stuk geschiedenis van onze eigen stad. 
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Nieuwe leerlingen op De Huve 

Deze week zijn er weer nieuwe leerlingen op De Huve gestart. 

Daan Boxsem in groep 3; 

Ziva van Dijk in groep 4; 

Mike van ‘t End in groep 4; 

Sam Schra in groep 7. 

 

De namen van de nieuwe leerlingen in groep 1 ziet u bij het nieuws van het Kleuterplein. 

 

We wensen hen en hun ouders een goede tijd toe op De Huve. 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Liam is deze week de Kanjer van de week. Hij had voorbereid om iets over vulkanen te vertellen aan de klas. Liam 

heeft samen met zijn ouders een vulkaan geknutseld en een proefje voorbereid. En het is.... Gelukt! De lava borrelde 

in de vulkaan. Knap gedaan Liam 
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Mees heeft de eerste prijs gewonnen bij een hardloopwedstrijd in Holten. Hij was erg trots op zijn gewonnen beker 

en heeft deze aan de klas laten zien. Knap gedaan, Mees! 

 

We maken deze week ons moederdagcadeau af. We zijn er erg druk mee. Op Klasbord heeft u al een paar foto's 

kunnen zien van onze geheime missie. 

 

We zijn begonnen met het Thema Museum/Kunst. We hebben geluisterd naar het verhaal "de Museumkip". We 

spraken met de kinderen over verschillende soorten musea. In de rekenhoek werken we met plattegronden en in de 

bouwhoek bouwen we het Rijksmuseum na.  

 

Nieuwe leerlingen: 

Jolie van Driel kwam deze week voor de eerste keer kijken op het Kleuterplein. 

Wij wensen jou veel kijkplezier. 

Francis Nijland en Thomas Kaprelian kwamen voor de tweede keer kijken.  

Dzila Astefan is in de vakantie 4 jaar geworden en mag nu iedere dag naar school. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: De kleur is…  

Genesis 8:1-9:17  

Na de watervloed wordt de aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen de ark weer uit. Het lijkt wel alsof ze de 

aarde voor het eerst weer zien. Wij kijken deze week met ze mee naar alle mooie kleuren van de aarde.  

Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de hemel. Het is een veelkleurig signaal: God 

houdt van de wereld in al zijn verscheidenheid. 

 

Verhalen:  

Een duif met een takje, Genesis 8:1-14  

Uit de ark, Genesis 8:15-9:7  

God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17 

 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

8 mei Bart de Boer groep 6 9 jaar 

10 mei Esta Kostwinder groep 1 5 jaar 

12 mei Anne Kuiper groep 8 12 jaar 

14 mei Tijn Zielman groep 5 9 jaar 
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