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Nieuws van de Oudervereniging 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie hebben kunnen lezen komt vandaag  het kinderkoor uit Oeganda naar De Huve. De Oudervereniging zal 

zorgen dat de kinderen van het kinderkoor  een lekkere lunch krijgen. 

De Startdag op 8 september begint steeds meer vorm te krijgen. We zoeken nog ouders die deze middag willen 

komen helpen met bijvoorbeeld  schminken, haren doen,  tatoeages zetten, nagels lakken, ballonfiguur maken etc. 

Gebruik je talent ☺ en laat het ons weten: ovdehuve@hotmail.com 

Met vriendelijke groet, 

De ouderverenging van de Huve 

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

Eindejaarsconcert groep 4 

 
Woensdag 12 juli van 08.45-09.45 uur is het eindejaarsconcert  
In het speellokaal vieren de ouders en familieleden het eindejaar concert van groep 4 leerlingen in het speellokaal. 
De ABC muzieklessen zijn gegeven door vakdocent Irma Hemmer en zijj willen dit graag aan jullie laten zien. 
Komt allen woensdag 12 juli van 08.45 uur tot 09.45 uur en geniet van dit spectaculaire optreden! 

Diploma’s 

 
Bibi Trip uit groep 2 heeft haar zwemdiploma a gehaald. Van harte gefeliciteerd! 
 
Emily uit groep 3 deed afgelopen zaterdag mee aan "Tot de nek in de drek"! 
Wat stoer van haar en ze heeft een welverdiende medaille gekregen. 
Van harte Emily! 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

We sluiten deze week het thema Communicatie af.  
We maakten een handpop van een sok. Voor sommige kinderen best nog een beetje lastig, maar er zaten al heel 
mooie handpoppen tussen.  
We sluiten donderdag 6 juli het thema af in het lokaal van Juf Elise om 14.15 uur. Op de tafel in de hal liggen die 
middag materialen die nog schoongemaakt moeten worden. Wilt u ons hierbij helpen? 
U kunt de materialen meenemen naar huis en na het weekend weer schoon op school inleveren.  
 
Deze week is David (het nieuwe broertje van Dylano uit groep 3) bij ons op school gestart. Hij komt volgend 
schooljaar bij ons in groep 2. Wij wensen David een fijne tijd op de Huve. 
Sarah en Lara K. kwamen ook nog een keer kijken. 
Lara Tuken werd 5 jaar en we vierden een feestje in de klas.  
 
De laatste twee weken zullen we werken over de Vakantie. We evalueren hoe het afgelopen jaar is gegaan en kijken 
ook al een beetje vooruit naar volgend schooljaar.  
Op maandag 10 juli hebben we ‘s middags de doorschuifmiddag. Dan maken we kennis met de juffen van volgend 
schooljaar.  
In groep 1 zullen dat zijn: Juf Elise en Juf Bregje 
In groep 2 zullen dat zijn: Juf Marielle, Juf Lisette en Juf Liesbeth (Lio-stagiaire volgend schooljaar) 
Juf Bregje zal ook in groep 2 werken, zij zal zich in beide groepen voorstellen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Leerkrachten van het Kleuterplein  
 

Unicefloop 2017: doe je mee?  
Schrijf alvast in je agenda of op de planner voor het nieuwe schooljaar: vrijdag 6 oktober 2017 Unicefloop. Je kunt 
starten vanaf 14.30 uur. Deze sponsorloop is een gezellige middag in het Nijreesbos waarvan de opbrengsten voor 
Unicef zijn. Leerlingen van onze school doen jaarlijks mee aan deze sportieve doe-middag, samen met veel andere 
basisscholen uit de gemeente Almelo. De editie van vorig jaar leverde ruim 12.000 euro voor Unicef op. Een prachtig 
resultaat met dank aan onze basisschoolkinderen, en hun sponsors! De Unicefloop wordt georganiseerd door een 
groep ouders. De contactpersoon voor onze school is Lotte Mooi, moeder Maartje en Thijs, 
Lot_poppe@hotmail.com. 
 
Wat doet Unicef?   
Al 70 jaar maakt UNICEF zich sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En 
met succes. Mede dankzij UNICEF staat wereldwijd 90 procent van alle kinderen 
ingeschreven bij een school, in 1960 was dit 48 procent. Het aantal kinderen dat wordt 
ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 
procent tegenwoordig.  
89 procent van de wereldbevolking heeft nu toegang tot schoon drinkwater. Daar dragen 
we met de UNICEFloop in Almelo aan bij. Dit jaar al voor de 38e keer.    
 
Geef kinderen een kans!  
Nog nooit werden zoveel kinderen geconfronteerd met oorlog en geweld. Het zijn 
allemaal kwetsbare kinderen die de ellende achter zich willen laten. Die willen spelen, 
leren en gezond opgroeien. En dat is voor velen van hen vaak moeilijk, maar niet 
onmogelijk. Als ze de kans maar krijgen. Help je mee? Samen helpen we kinderen 
wereldwijd aan een goede kindertijd. Geef kinderen een kans!  
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Kijk je uit?  

Handelingen 19: 21-40, 27: 14-44 en 28: 11-31  

In Efeze hebben veel mensen een beeldje van de God Artemis. De maker van die beelden is niet blij als Paulus vertelt 

dat goden die door mensen gemaakt worden geen macht hebben. Er ontstaat veel onrust in de stad.  

Op reis naar Rome lijdt Paulus schipbreuk. 

 

Verhalen:  

Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40  

De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31 

 

Verjaardagen 

 
De jarigen van deze week zijn: 

 

8 juli Andy Oghana groep 7 11 jaar 

9 juli Imke Greevink groep 4 8 jaar 
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