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Dag meester Berry, bedankt voor al je mooie lessen! 
 
Verslag vanuit het wereldatelier 
 
Op dit moment zijn we in het Wereldatelier druk met de kenmerken en functies van het menselijk lichaam, maar ook                    

van andere organismen. Doelen waaraan we hebben gewerkt zijn onder andere die op het gebied van spijsvertering,                 

de hoofdgroepen van dieren en wat er gebeurt met je lichaam als sommige functies niet werken. 
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Wij als wereldspecialisten merken dat we door ons enthousiasme voor het vak de kinderen al veel meer motiveren                  

om goed mee te doen. Ook zijn we in de gelegenheid om meer gebruik te maken van allerlei materialen. In onze vrije                      

tijd duikelen we planten, paardenmest of andere voorwerpen op in onze omgeving en nemen die mee naar ons                  

werk.  

Als de kinderen even iets willen opzoeken, kan dat snel op de iPad, maar over het algemeen is de les echt een                      

moment van instructie. De kinderen weten zelf ook heel erg veel, zo leert iedereen van elkaar. 

De lessen zijn door ons zelf ontworpen en voorbereid en in een les behandelen we één onderwerp en gaan daarmee                    

helemaal de diepte in.  

 

Zoals gezegd, wij zijn enthousiast en horen dat ook terug van de kinderen. Ze gaan graag 'naar boven'. We houden u                     

op een later moment verder op de hoogte van wat er gebeurt in het Wereldatelier. 

 

Hartelijke groet,  

Rutger Sibma 

 

Kinderboekenweek 

 
Aanstaande woensdag gaat de Kinderboekenweek weer van start. Het thema van dit jaar is 'Bibbers in de buik'.                  

Hiermee sluiten we aan bij het thema van de christelijke Kinderboekenweek. Lezen is erg leuk en de verhalen kunnen                   

soms ook erg spannend zijn. Tijdens de leeslessen besteden we aandacht aan verhalen en boeken waar wij de                  

bibbers van krijgen. Bijna iedereen vindt wel iets spannend of eng. Denk hierbij maar eens aan spinnen of muizen. De                    

één springt op de tafel van angst en de ander pakt het diertje met liefde op. Of misschien heb jij wel hoogtevrees en                       

krijg je daar de bibbers van in je buik. Een mooie gelegenheid om eens weer lekker met onze neus de boeken in te                       

duiken en op zoek te gaan naar 'Bibbers in onze buik'. 

 

 

Nieuws van de Ouder Vereniging: 

Beste ouders/verzorgers, 

De schoolreisjes zijn allemaal weer goed verlopen en we zagen veel blijde gezichten. Ook groep 7 en 8 zijn weer 

terug van kamp van hen hebben  we  veel leuke foto’s voorbij zien komen! 

 

In vorige stuifmail stond dat we op 13 oktober de bioscoopavond zouden organiseren. Echter hebben de leraren en 

leraressen dan een studiedag. We hebben deze datum daarom verzet naar vrijdag 17 november. 

 

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 Ouderverenging van de Huve 

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

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wij werken deze week voor het laatst aan het thema:”Een nieuw schooljaar". 
Ook voor de kinderen is de start van dit schooljaar nieuw geweest, maar is nu al zichtbaar vertrouwd geworden. De 
leerlingen hebben elkaar ook beter leren kennen in de afgelopen weken en dankzij het schoolreisje ging dat een stukje 
sneller! 
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Deze week werken we met korte en lange woorden, klappen we hun naam in stukjes en maken de kinderen kennis met de 
Engelse taal samen met handpop Raai. Ook leren de kinderen meten met een potlood. 
 
Vrijdagmiddag 29 september vanaf 14.15 uur bent u welkom om naar de presentatie te komen kijken die de beide groepen 
met plezier voor u geven! Ook andere familieleden zijn welkom. 
 
Woensdag 4 oktober is Werelddierendag. De kinderen mogen een knuffeldier 
meenemen, ook mag er een levend huisdier even op bezoek komen, maar graag 
in overleg met een van de leerkrachten. 
 
De start van de Kinderboekenweek vindt ook op 4 oktober plaats, u heeft hier per 
mail al nadere informatie over ontvangen. 
 
Wij volgen het 100 dagen project, dit is een rekenproject over eenheden en 
tientallen. Voor iedere schooldag tellen wij een rietje. Als er 10 rietjes in het 
eenheden bakje staan, worden deze bijeengebonden en verplaatst naar het 
tientallen bakje. Na 100 schooldagen wordt dit project afgesloten met een klein 
feestje! 
Vraag uw zoon of dochter er maar naar, dan zal u helemaal hierover bijgepraat worden. 
Wij wensen iedereen een fijne week! 
 
De leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Nieuws van de “Baptisten gemeente De Bron” 
 
Hallo allemaal, 
 
Over een paar weken mogen wij genieten van een weekje herfstvakantie. Baptistengemeente de Bron in Almelo organiseert 
ieder jaar in de herfstvakantie 
het Vakantie Kinder Feest. 
 
Op maandagochtend, dinsdag- en woensdagochtend (23-24-25 oktober)  is het feest in onze kerk voor alle leerlingen van 
de basisschool met als thema "(T) Op Survival". 
Maandag- en dinsdagochtend is het programma van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur) op woensdag eindigen we om 
12.45 uur; we willen dan afsluiten met het eten van een (survival) lunchpakket. Wij vinden het ontzettend leuk om vele 
kinderen uit Almelo welkom te heten en samen dit feest te vieren. 
 
In de bijlage vindt u nog meer informatie. 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Laat me gaan  

Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24  

Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde en gevlekte 

dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als Laban het niet doorheeft. 

Verhalen: 

 

 Jakob wil weg, Genesis 30:25-36  

Takken in het water, Genesis 30:37-43  

Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24 
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Verjaardagen 

 

 

 

26 september Jessie van Driel 11 jaar De Flamingo’s 

29 september Vico de Groot 11 jaar De Pauwen 

30 september Robbin Kleij 4 jaar De Koolmeesjes 

Jason Rohaan 4 jaar De Koolmeesjes 

Christine Melkonyan 11 jaar De Flamingo’s 

1 oktober Jesse Jansen 7 jaar De Kaketoes 
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