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Prikactie dinsdag 27 juni 
 
Dinsdag a.s. doet het team van De Huve mee aan de landelijke prikactie, hierover heeft u vorige week een mail                    
ontvangen. Hieronder nog even de punten op een rijtje: 
 
Tijdens deze prikactie leggen de leerkrachten van 8.30 uur tot 9.30 uur het werk neer om de volgende redenen. 

1. Wij willen salaris afgestemd op de eisen die aan het werk van leerkracht worden gesteld  
2. Wij vinden dat het primair onderwijs in verhouding met andere vormen van onderwijs structureel wordt 

onderbetaald. 
3. Wij vragen een investering vanuit de overheid in het basisonderwijs met als resultaat minder werkdruk. 

De prikactie is een initiatief van PO-in actie en wordt ondersteund door werkgevers - en werknemersorganisaties. Het 
doel is om de politiek wakker te schudden voor een eerlijke salariëring en minder werkdruk in het basisonderwijs. 
Het bestuur van PCO ondersteunt deze actie en heeft de landelijke petitie ondertekend. 
 
Kinderen beginnen op deze dag een uur later met het onderwijs. Wij vragen u om solidair te zijn met de 
uitgangspunten van de landelijke prikactie en de kinderen pas om 9.30 uur naar school te laten gaan.  

 

Start Onderwijs voor de Nieuwe Tijd op De Huve 

 
Het moment van de echte start van ons nieuwe onderwijs komt steeds dichterbij. 
Op maandagmiddag 10 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe stamgroep en met de stamgroepjuf of                 
-meester. 
Deze middag zal er ook meer verteld worden over hoe een schooldag ongeveer zal verlopen. 
 
In de eerste week na de zomervakantie gaan we echt van start. We beginnen met een week waarin we veel                    
stamgroepactiviteiten plannen. 
 
De week zal op vrijdag worden afgesloten met de officiële opening van Onderwijs voor de Nieuwe Tijd op De Huve. 
Tijdens deze opening zullen de stamgroepen zichzelf presenteren met een kort optreden. 
Er is een gast uitgenodigd waar ik nu nog niets over ga vertellen…. 
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Tijdens het openingsfeest kunt u samen met uw kind in een speurtocht door de school ontdekken hoe de lokalen                   
vanaf dat moment worden gebruikt. 
Buiten zullen diverse activiteiten zijn, kortom het wordt een feestje waar u bij wilt zijn. 
 
In de eerste weken na de start zullen de lessen van de kinderen nog volledig door ons worden ingepland. Dit om                     
samen aan het nieuwe systeem te wennen. 
Een volgende keer zal ik hier iets meer over vertellen. 
 
 

Finale Jonger Oranje, 

 
Ik was door bij een Jonger Oranje talentendag. Daar stonden scouts van            

Heerenveen en toen was ik door. Afgelopen weekend moest ik de finale            

spelen. Ik moest 5 wedstrijden. Jammer genoeg was ik niet door, maar het             

was een super mooie ervaring. 

 

Djordy, groep 8 

 
 
 

NK Turnen 2017 

 
Afgelopen weekend heb ik NK gehad. Zaterdag, tijdens de meerkamp, gingen drie            

toestellen goed. Alleen de balk ging wat minder. Ik werd 5e. 

Zondag mocht ik meedoen aan alle toestelfinales. Op balk werd ik 5e, op brug              

werd ik 3e en met sprong en vloer ben ik Nederlands Kampioen geworden. Wat              

was het een leuk weekend. 

 

Esmée, groep 8 

Nog een kampioen 

 
Hallo ik ben Mattis en ik ben kampioen. 
Met de E4 hebben we alles gewonnen op 2 na, dat vond ik best jammer. 
Maar we zijn kampioen en dat is het enige wat telt. Ik zit bij Oranje Nassau 
 

En nog één 
 
Eva is, met U10 meisjes basketbal, 2e geworden van de 17 groepen. Een 
fantastische prestatie! 

Bezoek van het kinderkoor Up4s uit Oeganda 

 

Gisteren hebben de kinderen de brief meegekregen over de komst van het kinderkoor uit Oeganda en in het 

bijzonder over de sponsorloop die wij ‘s middags met de kinderen van De Huve zullen houden om geld in te zamelen 

voor het goede werk van Up4s. 
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‘s Ochtend om 08.15 uur zal de dag met een muzikaal spektakel worden geopend. We hopen dat u allen ‘s ochtends 

bij ons op het plein kunt zijn om de muzikale opening met ons mee te maken. 

 

Een aantal weken geleden schreef ik hier al over in de Stuifm@il. We verwachten dat het een fantastische dag gaat 

worden. ‘s Middags na schooltijd is er een markt met producten uit Oeganda. De opbrengst van de verkoop is 

evenals de opbrengst van de sponsorloop die op die dag wordt gehouden bestemd voor het werk van Up4s. 

Wat heeft Up4s tot nu toe al kunnen doen voor kinderen in Oeganda? 

 

● 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. 

 

Nieuws van het kleuterplein  

 
We zijn deze week begonnen met het thema communicatie. We praten met de kinderen over verschillende                

manieren van communiceren. We oefenen extra met de letters, knippen en plakken monden, maken een boekje                

over onszelf met een titel en tekeningen die bij ons passen. 
Denkt u aan het meegeven van oude sokken?? Deze hebben we volgende week nodig voor een werkje.  
 
De afsluiting van het Thema zal zijn op donderdag 6 juli om 14.15 uur.  
 

Maandag hadden we een groot waterfeest met de kleuters. Wat was het heerlijk. 

Lekker spuiten met de meegebrachte waterspuiten, spelen met de watertafel, springen door de sproeier en spelen in                 

het badje. Tussendoor even opdrogen en zonnen op de handdoeken. Het broodje hebben we ook heerlijk buiten                 

gegeten en daarna weer lekker doorgespeeld met water. De moeder van Daan bracht nog een waterijsje voor alle                  

kinderen, wat een leuke verrassing. Bedankt!! 

 
Deze week hebben we de verjaardag van Tirzah gevierd, van harte gefeliciteerd. 
Lara Kaprelian kwam voor de eerste keer kijken. Heel veel kijkplezier! 
 
Vrijdag 23 juni gaan we dan eindelijk op schoolreisje. We hebben er heel veel zin in! 
Komt u ons uitzwaaien!? We vertrekken om 9.10 uur vanaf de Zeven Bosjes. 
 
Vriendelijke groeten, 
Leerkrachten van het Kleuterplein 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: De waarheid zeggen  

 

Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  

Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de liefde van God. 

Onderweg komen Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. De slavin is bezeten door een 

geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar. 

 

Verhalen:  

Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12  

Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49  

Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18 

 

 

Verjaardagen 
 

20 juni Sophie Leferink groep 8 13 jaar 

Tirza ter Maat groep 1 5 jaar 

21 juni Thijs Prinsen groep 4 8 jaar 

23 juni Jasmijn Ferhmann groep 7 11 jaar 
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