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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag 18 september 2014 

 

Informatieavond 
Hierbij willen we u graag van harte uitnodigen voor de jaarlijkse informatieavond op maandag 22 september om 19.30uur. 

Het programma is als volgt: 

 

19.15 uur Inloop 

19.30 uur Opening door Fenny de Lange en aansluitend presentatie MR en OV 

20.10 uur Gelegenheid tot koffie pakken en richting de klassen te gaan 

20.15 uur Informatie in de klassen door de leerkrachten 

21.00 uur Einde 

 

Wilt u zich opgaven doormiddel van het sturen van een e-mail aan de leerkracht van uw oudste kind? Alvast bedankt! 

 

Voor vragen en afspraken… 
We willen met u als ouders altijd graag in gesprek blijven over het welbevinden en het leren van uw kind. Wilt u, om dit zo goed 

mogelijk te laten verlopen, met een aantal dingen rekening houden? 

 Als de bel gaat om 08.25 uur en de kinderen in de rij gaan, willen we er ook graag voor de kinderen zijn. Er is op dat 

moment geen gelegenheid voor oudergesprekken. Wilt u toch voor schooltijd een korte mededeling doen, loop dan 

voor de bel even snel naar binnen of stuur een mail aan de leerkracht van uw kind. 

 Om 14.30 uur begeleiden we de kinderen naar buiten en zijn er vaak nog even kinderen die een vraag hebben, nog even 

willen kletsen of nog even geholpen willen worden met iets. Ook op dit moment willen we u vragen zich te beperken 

tot korte vragen en/of mededelingen. 

 Wanneer u graag langere tijd wilt spreken met de leerkracht van uw kind, kan dat natuurlijk altijd! We nemen daar juíst 

graag rustig en ruim de tijd voor en maken hiervoor graag met u een afspraak vanaf 15.00uur. 

Om 14.45 uur hebben wij pauze en praten wij met het team gezamenlijk na over de lesdag. 

Wij danken u voor uw begrip. En nogmaals, u bent als ouders van harte welkom!  

Kinderpostzegels 

De Kinderpostzegelactie 2014 gaat bijna van start!  

 

Vanaf woensdag 24 september gaan leerlingen van groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels, pleisters en kaarten te 

verkopen. Spannend detail: dit jaar hebben de zegels een heel bijzonder ontwerp! 

 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar kwetsbare kinderen, zodat zij een kans op onderwijs krijgen. De leerlingen 

zelf kunnen ook iets winnen: een schoolreis naar Walibi Holland met de hele klas! 
Meer informatie ontvangen de kinderen komende week in de klas. 

 

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


2 
 

Ik eet het beter, een gezonde pauzehap 
In de week van 22 tot en met 26 september doen we op school mee aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma van Ik 

eet het beter (een educatief platform van Albert Heijn). In de Week van de Pauzehap leren kinderen hoe lekker en hoe leuk het 

is om in de pauze te kiezen voor verantwoorde tussendoortjes. Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 september krijgen 

alle kinderen in de groepen 5 tot en met 8 een verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft er niets te eten voor de 

ochtendpauze mee naar school.  

Op vrijdag 26 september is er een speciale opdracht in de klassen rondom een zelf meegebracht verantwoord tussendoortje in 

de klas. Het is de bedoeling dat uw kind dan zelf met een suggestie komt. Wilt u ervoor zorgen dat dit vrijdag mee naar school 

wordt genomen? 

In de Week van de Pauzehap vullen kinderen dagelijks een werkblad in. Dit werkblad wordt op vrijdag mee naar huis genomen. 

Op deze manier kunt u na de Week van de Pauzehap thuis ook nog nog met dit onderwerp aan de slag. 

Meer informatie over deze lessen en nog veel meer vindt u op www.ikeethetbeter.nl  

Groep 3 heeft Kern 1 van Veilig Leren Lezen afgerond! 
We leerden de letters: m - r - v - i - s - aa - p - e 
We leerden de woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen – en 
 
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de 
alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook 
doet!  
 
Met al deze letters en woorden leren we ook al veel nieuwe woorden maken. Bijvoorbeeld: “vis” bestaat uit de letters v-i-s. Van 
“vis” kun je heel makkelijk “is” maken. En met de “m” ervoor van “maan” krijg je “mis”.  
 
Ook de achterste of de middelste letter van de aangeleerde woorden kunnen we veranderen en dan maken we nog meer 
nieuwe woorden! Het lijkt zo simpel, maar voor de kinderen is dit een belangrijke ontdekking. 
 
Een belangrijke manier om uw kind voor boeken (lezen) te laten interesseren, is om samen boeken uit te gaan zoeken in de 
bibliotheek.  
Een lidmaatschap bij de bibliotheek voor een kind tot en met 17 jaar is gratis. 

 

Oud papier 
Zoals u misschien heeft gehoord, heeft de Gemeente Almelo de inzameling van het oud papier uitbesteed. Voor de 

zomervakantie zijn er in verschillende wijken al blauwe containers uitgedeeld. Zo ook in de wijk Windmolenbroek. Voor de 

verenigingen is er daardoor veel veranderd. De huis-aan-huis inzameling stopt en aan de huur van een container zijn flinke 

kosten verbonden. 

De oudervereniging van De Huve heeft vanwege de nieuwe regelgeving ervoor gekozen om te stoppen met de inzameling (het 

oud papier wordt nu elke maand opgehaald door vrijwilligers van, en ten behoeve van, de Pniëlkerk). 

Wij willen alle vaders die de afgelopen jaren belangeloos mee hebben geholpen met de inzameling enorm bedanken voor hun 

inzet en vrije tijd! 

Het oud papier was de belangrijkste inkomstenbron voor de oudervereniging. Met de opbrengst konden veel extra dingen op 

school gedaan worden, denk aan bijvoorbeeld het aanschaffen van speelmateriaal en bijdrages aan uitjes naar theater of 

kinderboerderij. Nu die inkomsten vervallen zullen er nieuwe activiteiten opgezet moeten worden om inkomsten te blijven 

genereren. Ideeën/suggesties zijn uiteraard altijd welkom bij de Oudervereniging. 

Van de kleuters 

- Op vrijdag 26 september heeft groep 1/2a de maandviering! De maandviering begint om 14.00 uur in de hal. U wordt 
hiervoor van harte uitgenodigd. 

- De kleuters zijn vanaf 8.20 uur welkom in de klas. Zou u bij de deur afscheid willen nemen van uw kind? 
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-  Wij missen nog een aantal meest recente contactgegevens van ouders. Zou u uw meest recente gegevens nog bij de 
deur bij groep 1/2 a willen invullen, als u dit nog niet heeft gedaan? 

 

Bijbelverhalen 
Thema: Dat kan niet! 

Exodus 2:1-10 en 3:1-12 

De farao van Egypte wil dat er een eind komt aan de groei van het Hebreeuwse volk. Kan hij dat zomaar beslissen? Een vrouw 

legt een mandje in het riet, een kind wordt gered. God kondigt aan dat hij zijn volk zal redden. 

 

Verhalen:  

Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 

Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15 

Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-12 

Verjaardagen 
 

 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

19 september Mary Razoqi (6 jaar) 

21 september Sybren Talsma (5 jaar) 
 

Van harte gefeliciteerd! 


