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Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken zitten er weer op voor dit schooljaar. Het team heeft het als zeer positief ervaren om zo vroeg in 

het schooljaar met u als ouders te spreken.  

U als ouder heeft direct een beeld bij de nieuwe leerkracht van uw kind, dit maakt het makkelijker om contact met school op te 

nemen als er iets is. Van veel ouders hoorden we dat ze deze manier van kennismaken erg prettig vinden. 

Met veel ouders hebben we gesproken over de nieuwe manier waarop huiswerk wordt aangeboden. Met name de structuur die 

de map biedt vinden veel kinderen en ouders fijn.  

We zijn verheugd dit te mogen horen en hopen op een prettige verdere samenwerking dit schooljaar! 

Unicefloop 
Denken jullie er nog aan om je op te geven voor de Unicefloop op vrijdag 3 oktober?  

Het wordt weer een leuke wandeling met verschillende activiteiten en wat lekkers. Wat er precies allemaal wordt gedaan is nog 

een verrassing, maar er wordt met alle leeftijden rekening gehouden.  

Om een indruk te krijgen van de Unicefloop kan je op Youtube het filmpje  ‘Unicefloop Almelo 2012’ bekijken. 

Het aanmeldstrookje kan tot woensdag 10 september worden ingeleverd bij je juf of meester. 

Kanjers 
Wat een kanjers! Ninte Trip en Sami Boutros hebben hun zwemdiploma A gehaald. 

Tess Hutten heeft haar zwemkunsten zelfs laten zien tijdens de zwemvierdaagse en heeft daarvoor een welverdiende medaille 

gekregen! 

Bijbelverhalen week 37 
Thema: Voor wie zorg ik? 
De vrienden van Jezus denken dat de mensen beter naar huis kunnen gaan om te eten. Maar Jezus vraagt hen wat ze zelf bij zich 
hebben. Vijf broden en twee vissen zijn meer dan genoeg voor iedereen. 
Een man wordt onderweg aangevallen en beroofd. Een Samaritaan helpt hem. 
 

Verhalen:  

Genoeg voor vijfduizend, Lucas 9:10-17 

De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 

Maria en Marta, Lucas 10:38-42 

 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl


2 
 

Verjaardagen 

 

 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

1 september Lotte Heimerikx (6 jaar) 

 
Matthew Hofmann (4 jaar) 

2 september Tuhana Erol (10 jaar) 

3 september Liv Zielman (8 jaar) 

5 september Masis Melkonyan (12 jaar) 
 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 


