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Namen voor de stamgroepen 

 
Deze week gaan we met de kinderen starten met het nadenken over een naam voor de                
stamgroepen. Hiervoor mogen de kinderen een naam bedenken voor alle gevormde           
stamgroepen. Deze namen moeten in één thema passen.  
Bijvoorbeeld: Als je het thema sport kiest, dan bedenk je zeven namen die bij dit thema                
passen. 
U als ouder mag natuurlijk ook met uw kind meedenken. In de verschillende groepen zal er alvast een selectie                   
worden gemaakt van namen die bij de kinderen van die groep het best in de smaak vallen. Vervolgens zullen wij uit                     
die selectie de keus maken van namen die we volgend schooljaar zullen gebruiken bij de stamgroepen. 
Denkt u mee? 

Prikactie op dinsdag 27 juni 

Vandaag ontvangt u een mail over de landelijke prikactie die in het onderwijs zal worden gehouden op dinsdag 27 
juni. 
Graag uw aandacht hiervoor. 
 

Nieuws van de Oudervereniging 

Beste ouders/verzorgers, 

 Maandag 12 juni heeft er weer een vergadering met de leden van de oudervereniging plaatsgevonden.  

 

De jaarkalender voor 2017-2018 is besproken en er staan weer leuke activiteiten op zoals bingo, bioscoop-avond en 

een boeken- en kleedjesmarkt. In de volgende vergadering zullen we binnen de OV een indeling maken wie wat gaat 

organiseren (uiteraard  wordt dit altijd gezamenlijk opgepakt). 

Lijkt het je ook leuk om  activiteiten te  organiseren laat het ons dan weten: ovdehuve@hotmail.com  

 

We zijn ook weer blij met een  nieuwe aanmelding van Egbert van Rhee en we hebben gehoord dat er nog een vader 

interesse heeft om ons te komen versterken! 

 

De schoolreisjes zijn allemaal geregeld en we hopen dat alle kinderen dan ook  23 juni een leuke dag hebben! 

Verder hebben we alweer de laatste schooldag ingevuld en zijn we druk aan het brainstormen over de Startdag op 

de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar. 
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10 juli is de volgende vergadering, je kan dan altijd vrijblijvend een keer komen kijken. 

Met vriendelijke groet, 

 

De ouderverenging vanDe Huve 

(Gerlinde, Janine, Lotte, Renate, Firman, Evalien, Sendy, Belinda, Fokelina, Marleen H, Marleen S) 

Bericht van het sportbedrijf Almelo 

 
Woensdag 21 juni vindt op Sport- en recreatiecentrum het Sportpark in het kader van de Midzomernacht de 

activiteit Midzomernachtduik plaats. 

  

Tussen 18.00 – 22.00 uur kun je voor € 1,- vrij zwemmen, maar ook deelnemen aan een buikglijwedstrijd, 

aquabootcamp en een training voor de KidsRun van de Almelo Allee (zie andere bijlage). Deze entree geldt voor 

zowel de kinderen als volwassenen. Voor deze gelegenheid zal een DJ buiten zorgen voor passende muziek! 

  

Voor het aquabootcamp is het wenselijk dat je je vooraf moet aanmelden via de website: 

www.zwemmeninalmelo.nl/midzomernacht 

 

Met vriendelijke groet, 

Huib Snoeijer 

Coördinator Sportzaken 

0546-711912 | 06-22907411 

 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Deze week sluiten we het thema “de winkel” af. 

 

Stan is 4 jaar geworden, Van harte gefeliciteerd! 

Deze week zijn er nog meer jarigen op het Kleuterplein; Sanne-Lynn, Chelsea en Twan. 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 

 

Vanaf volgende week werken we over het thema communicatie. Voor dit thema hebben we het volgende nodig: 

- kleine stukjes (rest stukjes) hout/afvalhout 

- tijdschriften waarin we mogen knippen 

- graag ieder kind een sok meegeven naar school. Het mag een oude sok zijn. We gaan hier iets mee knutselen. 

- oude kranten 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Pak mijn hand!  

 

Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  

Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met woorden: In de stad Lydda maakt hij een zieke 

man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook geholpen: hij wordt uit 

de gevangenis bevrijd door een engel. 

 

Verhalen:  

Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35  

Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43  

Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19 

 
Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

12 juni Narek Misakian groep 4 8 jaar 

13 juni Stan Kroeze groep 1 4 jaar 

14 juni Sanne-Lynn Oord groep 2 6 jaar 

15 juni Olivia Breuër groep 7 11 jaar 

16 juni Twan Doldersum groep 1 5 jaar 

Tamara Misakian groep 7 11 jaar 

Haik Serop groep 8 12 jaar 

Chelsea Voorn groep 2 6 jaar 
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