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Trots op De Huve 
 
Deze Stuifm@il wil ik starten met een stukje over de feedback die wij vaak              
krijgen van mensen die bij ons op school komen voor het geven van workshops              
en gastlessen. 
Het is opvallend dat we dezelfde opmerkingen krijgen van professionals die           
onze school bezoeken voor groeps- en/of individuele observaties,        
coachgesprekken enz. 
 
Gisteren waren het de mensen van het gehandicaptenproject voor een          
workshop in groep 8 die ons verrasten met hun complimenten. Daarom wil ik nu              
graag met u delen hoe mensen van “buitenaf” naar onze school kijken. 
 
Zij zeggen: 

dat er een rust en structuur is waardoor kinderen goed tot leren komen; 
dat mensen zich welkom voelen door de houding van leerkrachten en kinderen;  
dat kinderen weten van waarden en normen en zich respectvol naar anderen weten te gedragen; 

 
Dat maakt dat ik hier nu durf te schrijven dat ik trots ben op de leerkrachten en de leerlingen van De Huve. 
Zij verdienen een dik compliment. 
Bovendien maakt dit alles dat er op De Huve een stevige basis is om veranderingen mogelijk te maken. Het is een                     
goede basis om ons nieuwe onderwijssysteem op te bouwen.  

Bezoek van het kinderkoor Up4s uit Oeganda op vrijdag 7 juli (herhaling) 

 

Vorige week 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. 

‘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. 
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Diploma 

Ayse Gözel uit groep 3 heeft diploma C gehaald bij de Reddingsbrigade in Wierden (voorbereidend zwemmend 

redden) Van harte gefeliciteerd!!!!!!  

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Afgelopen vrijdag was dan eindelijk het schoolreisje. We vertrokken 's 

morgens met de bus richting Raalte. Voor sommige kinderen was het de 

eerste keer in een bus, best een beetje spannend dus. Maar oh wat was het 

leuk! 

We hebben gespeeld, lekkere patatjes en ijs gegeten en een super leuke 

Flierefluiterige dag gehad.  

 

Vanaf deze week is Lisa Engberts nieuw bij ons op school gekomen. Wij 

wensen haar een fijne tijd op de Huve.  

 

Sarah Jones kwam deze week voor de eerste keer kijken. Veel kijk plezier.  

En Lara kwam ook nog een keer kijken. 

 

We werken nog steeds over communicatie. Deze week schrijven we Chinese 

tekens en knippen we de aangeleerde Letter: L uit tijdschriften en kranten 

(groep 2) En we knippen de eerste letter van onze naam uit (groep 1). We 

luisteren naar verhalen van Raai de Kraai.  

Tellen met dobbelstenen, oefenen met de rangtelwoorden, oefenen met grote- en kleine letters.  

A.s. vrijdag zijn de kleuters vrij.  

 

Vorige week namen we afscheid van juf Maaike. Zij liep stage bij ons. Ze heeft werk gevonden, we wensen haar veel 

succes op haar nieuwe werkplek. 

We hebben dinsdag ook afscheid genomen van juf Merna. Ook zij liep stage bij ons op het Kleuterplein. Bedankt voor 

je goede hulp. Succes met je nieuwe opleiding.  

 

We gaan volgende week de laatste kleurplaten maken van dit schooljaar voor de verjaardagen van vaders, moeders, 

opa's en oma's die in juli, augustus en begin september jarig zijn.  

Wilt u dit nog op de kalender schrijven zodat we nog even de tijd hebben om voor iedereen een tekening te maken.  
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Een lied maakt alles anders  

 

Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  

Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de toekomst voorspelde. De bazen van de slavin zijn daar niet blij 

mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen gevangen worden gezet. In de gevangenis zingen ze lofliederen voor de 

Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan de deuren open. 

 

Verhalen:  

Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24  

Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40  

De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20 

 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

27 juni Bibi Trip groep 2 6 jaar 

28 juni Joëlle van Rhee groep 7 11 jaar 

30 juni Jort Eshuis groep 4 8 jaar 

1 juli Thijs Doldersum groep 3 7 jaar 

2 juli Jasper Vos groep 6 10 jaar 
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