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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag 28 augustus 2014 

 

ParnasSys 
Sinds het begin van dit schooljaar zijn we overgestapt op ParnasSys. ParnasSys is een webbased leerlingvolgsysteem en 
leerlingadministratiesysteem in één. 

Rondom de vakantieperiode zijn we bezig geweest om de gegevens uit ons vorige systeem over te zetten in het nieuwe. We 
merken dat er e-mailadressen en telefoonnummers in onze administratie staan die niet meer actueel zijn. Daarom willen we u 
vragen om tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind nieuwe gegevens door te geven, zodat u 
bereikbaar bent wanneer dit nodig is en altijd op de hoogte bent van informatie die vanuit de school steeds meer per e-mail 
wordt verstuurd.  

Unicefloop 
Over een paar weken is het weer zover ……..  

De 36
e
 Unicefloop vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 3 oktober! De start van deze bijzonder leuke tocht door het Nijreesbos 

met verschillende activiteiten is weer bij restaurant Liedenbaum.  

Het is altijd reuze gezellig, weer of geen weer. Maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat met de opbrengst van de 

Unicefloop kinderen over de hele wereld worden geholpen die het hard nodig hebben. 

Dus als je graag iets voor andere kinderen wilt doen, die het niet zo goed hebben als wij hier, meld je dan aan via het 

inschrijfformulier dat je volgende week van de juf/meester krijgt .  

Hopelijk doen er dit jaar nóg meer kinderen mee dan vorig jaar ! 

Schaakles 
Schaakvereniging Almelo ( www.schaakverenigingalmelo.nl ) is altijd op zoek naar enthousiaste kinderen die willen leren 

schaken.  

Schaken is goed voor de ontwikkeling van kinderen; het combineren, analyseren en coördineren van spelsituaties bevordert het 

logisch en creatieve denken.  Om kinderen kennis te laten maken met het schaken, organiseren wij in september en oktober een 

introductiecursus van 4 lessen bij wijkcentrum De Schelf.  Deze cursus kost in totaal € 1,00. 

Schoolkorfbaltoernooi 
Op dinsdag 23 september kun je weer meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi! De wedstrijden worden 

gespeeld op het terrein van Achilles tussen 17.30 uur en 20.30 uur. Leerlingen uit groep 5 en 6 spelen 

monokorfbal in teams van 4 spelers (2 jongens en 2 meisjes) en leerlingen uit groep 7 en 8 spelen in 

teams van 8 spelers (4 jongens en 4 meisjes). 

Wil je meedoen? Schrijf je dan vóór 3 september in bij juf Liesbeth.   

Als jouw team de finale haalt, ben je direct op woensdag 24 september weer aan de beurt. Hou deze 

datum dus ook alvast vrij. 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
http://www.schaakverenigingalmelo.nl/
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Van Katoen&Nu 
De kinderen uit de groepen 7 en 8 doen op 11 september aanstaande mee aan de stadsmusical van 

Almelo. Hierover hebben de ouders van deze leerlingen een e-mail ontvangen. Op vrijdag 29 augustus 

krijgen ze een gastles om de liedjes zo goed mogelijk in te oefenen.  

 

Bent u ook al nieuwsgierig? Op maandagmiddag 1 september zal een deel van de cast om 14.30u op 

het plein van De Huve aanwezig zijn om u alvast een voorproefje te geven van de stadsmusical ‘Van 

Katoen&Nu’.  

Prijswinnaars Vossenjacht 
Vorige week hebben we het schooljaar geopend met een hele gezellige Vossenjacht als startactiviteit. Kinderen die van alle 

vossen een handtekening hadden, konden hun briefje inleveren en daardoor mee doen voor een prijs. De winnaars zijn: 

Manon Stokkers uit groep 8 

Aniek Drees uit groep 7 

Selina Berkel uit groep 6 

Mattijn Thijert uit groep 6 

Jasper Thijert uit groep 4 

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen. Van harte gefeliciteerd allemaal! Leuk dat jullie mee 

hebben gedaan. 

Vakantierooster en vrije dagen 2014-2015
Herfstvakantie  : 13 tot en met 17 oktober 2014 

Kerstvakantie  : 22 december 2014 tot en met 2 januari 2015 

Voorjaarsvakantie : 23 tot en met 27 februari 2015 

Pasen   : 3 tot en met 6 april 2015 

Meivakantie  : 27 april tot en met 8 mei 2015 

Hemelvaart  : 14 en 15 mei 2015 

Pinksteren  : 25 mei 2015 

Zomervakantie  : 6 juli tot en met 14 augustus 2015 

 

Vrijdagen waarop de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij zijn:  

12 september 2014 20 februari 2015 

3 oktober 2014  20 maart 2015 

14 november 2014 17 april 2015 

19 december 2014 22 mei 2015 

23 januari 2015  19 juni 2015 

 

Deze data zullen in de komende periode ook als evenement worden toegevoegd op de Facebookpagina van onze school. Tevens 

ontvangt u binnenkort weer de jaarkalender voor dit schooljaar. 

 

Van de kleuters 
We werken de volgende weken over Vormen en Kleuren en leren de letter V aan. 
 
In groep 1/2a loopt Kiona Wind stage en in groep 1-2b Alev Mutlu. Ze gaan beiden naar het ROC , 
en volgen daar de opleiding Helpende in de Zorg, we wensen hen een goede tijd op De Huve toe! 
 
Denkt u eraan om de rapporten terug te brengen naar school? Graag naar de nieuwe leerkracht. 
 
Juf Mariëlle is nu met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede verdere zwangerschap 
toe! Juf Gertrude neemt tijdens het verlof van juf Mariëlle haar taken over. 
 
Wij zijn op zoek naar een ‘oud’, nog wel werkend strijkijzer voor in de klas. Wie heeft er een voor ons? 
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Bijbelverhalen week 36 
Thema: Wakker worden 

Lucas 8:22-25 en 8:40-56 

De leerlingen maken Jezus wakker tijdens een storm op het meer. Hij maakt een eind aan hun angst. Later maakt Jezus een 

meisje wakker; de mensen denken dat ze gestorven is, maar ze slaapt. 

 

Verhalen:  

De zaaier, Lucas 8:4-15 

De storm op het meer, Lucas 8:22-25 

Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 

Verjaardagen 
Deze week zijn jarig:  

 
25 augustus Jari Reuvekamp (5 jaar) 

 
Tijn Schipper (5 jaar) 

28 augustus Lars Otten (10 jaar) 


