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Stamgroepnamen 

 
Vorige week heeft u de indeling ontvangen van de stamgroepen. Nu gaan we samen met               
de kinderen starten met het bedenken van namen voor deze stamgroepen. 
Hiervoor mogen de kinderen (wellicht samen met u) een thema bedenken met daarbij             
passende namen voor elke groep (7). In de klassen gaan we de kinderen uitleggen wat we                
hier precies mee bedoelen. 
Alle ideeën worden door het team verzameld en uit de leukste, beste, origineelste ideeën worden de uiteindelijke                 
stamgroepnamen gekozen. 

Nieuwe buren 
 

Nadat de groepen van onze collegaschool De Mare verhuisd zijn naar het hoofdgebouw aan de andere kant van de                   

wijk, werd het erg stil in de bovenverdieping van het nieuwbouwgedeelte van de school. 

Gelukkig kwamen we in contact met de fysiotherapiepraktijk en de praktijk voor logopedie die hun werkruimte naast                 

het winkelcentrum van de Windmolenbroek hadden. Zij waren op zoek naar andere praktijkruimte en toen was er na                  

enig overleg zomaar een nieuwe invulling voor de lege lokalen. 

Het Dyslexie Centrum Twente had al eerder haar intrek in De Huve genomen. Het zijn drie op zichzelf staande                   

praktijken die los staan van de school, maar we merken dat we wel gebruik kunnen maken van elkaars expertise. We                    

zijn blij met onze nieuwe buren en hopen dat zij een goede tijd hebben bij ons in het gebouw. 

Kinderkoor uit Oeganda 

Twee jaar geleden waren ze bij ons op bezoek, de 
leden van het kinderkoor uit Oeganda. Zij hebben 
toen een geweldige show gegeven met muziek en 
dans. In de klassen hebben de leden workshops aan 
onze kinderen gegeven. Het was die dag een feest 
om het mee te maken. 
 
En nu komen ze ons opnieuw bezoeken, op vrijdag 7 
juli.  
 
Het Oegandese koor bestaat uit een wisselend aantal        

kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar. De          
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groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear en van de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi,                

Oeganda. 

Het koor is voor het eerst in 2009 naar Nederland gekomen om een tournee door ons land te maken. Ze verbleven                     

toen zes weken in Nederland en traden op in scholen en kerken en hielden straatoptredens. 

 

Het doel van de tournee was het geven van bekendheid aan het werk van stichting Up4s, het werven van nieuwe                    

sponsors en het inzamelen van geld. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen                     

toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. 

 

Wat is er tot nu toe gedaan met het ingezamelde geld? Hier een samenvatting: 

 

● De bouw en inrichting van een basisschool en kleuterschool 

● Slaapzalen voor de kinderen die intern verblijven 

● De bouw en inrichting van een school voor voortgezet onderwijs 

● De aanleg van een groentetuin om zo meer variatie in het menu van de kinderen te krijgen 

● De bouw van eetzalen 

● enz. enz. 

 

Van mei tot half juli 2017 komt het koor weer naar Nederland. Op vrijdag 7 juli zijn ze op De Huve en we gaan er                         

weer een feestje van maken. 

Natuurlijk willen wij hen ook graag een bedrag meegeven om hun goede werk voort te zetten. Om dit te kunnen                    

doen zullen we een sponsorloop gaan organiseren, u hoort hier binnenkort meer over. 

 

Voorlichting Online Veiligheid 

 
Aanstaande woensdag is er voor groep 8 een Halt-voorlichting 'Online          

Veiligheid'.  

Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen            

identiteit en het loskomen van hun ouders.  

Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn op internet, waar ze met              

hun smartphone bijna altijd en overal toegang toe hebben.  

Daar komt bij dat jongeren op internet vaak meer durven, omdat ze denken             

dat ze dan anoniem zijn. Jongeren gaan op internet dus wel eens te ver. Het               

lijkt dan onschuldig wat ze doen, maar het kan grote gevolgen hebben oor             

henzelf en voor anderen en zelfs strafbaar zijn.  

In de voorlichting wordt samen met de leerlingen uitgezocht wanneer je op            

internet te ver gaat. Dit wordt gedaan door een aantal waargebeurde           

verhalen te onderzoeken.  

Er wordt met de leerlingen besproken wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de                      

dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat niet alles onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat.                       

Ook wordt met de leerlingen besproken hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo'n situatie terecht komen en wat ze                    

kunnen doen als het toch gebeurt.  
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Diploma’s 

 
In groep 4 hebben we weer enkele tafeldiploma kanjers erbij. 

Dit keer zijn Lieke en Narek die met een diploma naar huis gaan! 

Gefeliciteerd! 

 

Emily Jones uit groep 3 heeft een medaille behaald. 

Ze heeft op 2 juni "De TwenteRandRun" gelopen in Vriezenveen. 

Top hoor! 

 
Nieuws van het kleuterplein 

 

Dinsdag zijn we gestart met de tweede week van het Thema Winkel. 

We spelen nog steeds in de boekenwinkel en schoenenwinkel.  

We maken deze week een streepjescode en een boodschappenbriefje.  

Ezra maakte met dieren de letters van zijn naam. Erg knap! 

Jólie is 4 jaar geworden en mag vanaf nu iedere dag naar school, van harte 

gefeliciteerd.  

Stan komt de laatste week kijken en mag vanaf volgende week iedere dag 

naar school, welkom!! 

We leerden deze week de letter ‘g’, schreven de woorden die beginnen 

met deze letter op een groot blad, oefenden met het gebaar en zongen er 

een liedje over.  

Juf Bregje kwam deze week op het Kleuterplein kijken, dit ter 

voorbereiding op volgend schooljaar.  

We merken dat er toch nog heel veel kinderen pakjes drinken meenemen 

naar school.  

Het is een goede gewoonte om drinken in bekers mee te geven, dit scheelt 

heel veel afval. Tijdens het tussendoortje is het fijn als de kinderen fruit 

meenemen naar school.  

Bij warm weer mag er extra drinken meegegeven worden.  

 

 

VVE thuis 

Het jaar voor VVE-thuis loopt alweer op zijn einde. Voor de ouders van De Stapvoorde, De 
Huve en de Compaan met een kind in groep 1 of twee betekent dit dat je nog kunt komen 
kijken of je volgend jaar misschien mee wilt gaan doen op woensdagochtend 21 juni van 8:45 
tot 10:30 uur. Voor de deelnemende ouders, kijk even goed thuis zodat je alle materialen op 
tijd in kunt leveren.  De afsluitingsbijeenkomst is op 5 juli ! 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Nu zie ik het!  

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9  

De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar een van hen 

zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het Gods werk is kun je het 

niet stoppen.’ Zou hij zien wie de apostelen echt zijn?  

Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus roept 

hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger. 

 

Verhalen:  

De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42  

Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40  

Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9 

 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

5 juni Storm Grashof groep 4 8 jaar 

6 juni Tijn Hammink groep 5 10 jaar 

8 juni Naomi Krukkert groep 2 6 jaar 

9 juni Thomas Kleiker groep 3 7 jaar 

11 juni Dean Groothedde groep 5 10 jaar 
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