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De eerste week O4NT 
 
Wat was het spannend vorige week om te starten met O4NT. Spannend voor ouders, kinderen en leerkrachten. 
De kinderen lopen inmiddels ontspannen door de school en weten hun weg al aardig te vinden. Wij, de leerkrachten                   
lopen nog met rode konen. Veel van wat we hadden voorbereid loopt zoals we het bedacht hadden. Dat is fijn! Maar                     
natuurlijk lopen we ook tegen beginnersproblemen op. Een planningssysteem dat ons nog niet helemaal eigen is en                 
dus nog niet doet wat wij willen is één van die problemen. 
Achter de schermen werken we met z’n allen hard aan het optimaal maken van alles wat we tegenkomen. Dit hoort                    
nu eenmaal bij een groot veranderingsproces en we vertrouwen erop dat we over een aantal weken kunnen zeggen:                  
Wat loopt het al lekker. Ondertussen vragen we aan u: Kom binnen met vragen en opmerkingen, zodat wij daar wat                    
mee kunnen doen. 
 

Nieuws van de Ouder Vereniging: 

Beste ouders/verzorgers, 

De Startdag was ondanks het slechte weer een succes.  Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme en de hulpouders 

voor de helpende handen! 

 

Voor aanstaande dinsdag heeft de OV weer de schoolreisjes geregeld.  We wensen de kinderen een super leuke dag 

en hopen op lekker weer: 

 
Op 13 oktober staat alweer de bioscoopavond op  de agenda. Op dit moment zijn we druk aan het brainstormen 

welke films we gaan draaien. Het zal weer een gezellige avond worden voor alle kinderen. 

 

Ook hebben we  een nieuw OV lid: Patricia Dorgelo, moeder van Daan uit groep 1.  
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2 oktober is de volgende OV vergadering. 

 

Vragen, suggesties of wil je ons komen versterken? Stuur dan een mailtje naar ovdehuve@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

De Oudervereniging van De Huve 

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

Schoolreisjes en schoolkamp 
 
Volgende week dinsdag 19 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis. U hebt daar al informatie                    
via de leerkracht van uw kind over ontvangen. 
 
Van dinsdag t/m vrijdag gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar Giethoorn voor een supergaaf kamp. 
Ook daar hebben de betreffende ouders informatie over gekregen. 
 
We wensen alle kinderen en begeleiders goede en veilige dagen toe en vooral veel plezier. 
 

Vrijwilligers luizencontrole 
 
Aan het begin van het schooljaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die een aantal keren per schooljaar willen                    
helpen met de controle op hoofdluis. U kunt zich aanmelden bij de stamgroepcoach van uw kind of bij Ilse                   
Christiaans, moeder van Maeve en Dean. 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 
Wij zijn nu echt gestart met het nieuwe schooljaar. Ook met de methode is dit het thema, dus de kinderen herkennen 
zichzelf in het voorleesverhaal over Daan. 
De kinderen leren de letter "D", u leest dit in de meegegeven nieuwsbrief. 
De kinderen beginnen te wennen aan de gemaakte afspraken en doen heel erg hun best om deze te onthouden. Dat valt 
niet altijd mee hoor! 
Volgende week vrijdag, 22 september , bent u van harte welkom tijdens de presentatie van het thema " een nieuw 
schooljaar ". De start is om 14.15 uur in en rond de kleuterlokalen. 
 
Zoals u al vernomen heeft gaan wij dinsdag 19 september op schoolreis. 
In de eerder ontvangen informatiebrief vindt u alle belangrijke informatie, maar mocht u nog vragen hebben, laat het ons 
weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens alle leerkrachten van het Kleuterplein 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik heb het voor je over  

 

Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20  

Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking: God gaat met 

hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden: God overbrugt de afstand tussen de aarde en de 

hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel.  

Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen. 
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Verhalen: 

 

Jakob in Betel, Genesis 28:10-22  

Bij de bron, Genesis 29:1-14  

Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20 

 

Verjaardagen 

 

11 september Milena Avakian                6 jaar De Kaketoes 

 Tess Franke                       10 jaar De Zwaluwen 

13 september Thijs van het Reve           11 jaar De Flamingo's 

15 september Daan Boxsem                   7 jaar De Fazanten 
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