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Opening Schoolbibliotheek 
Gisteren hebben we op De Huve twee feestjes in één klap gevierd, namelijk de opening van de Bibliotheek op school  en de 

opening van de Kinderboekenweek met het thema ‘Feest’. Het was een zeer geslaagd feest. Alle kinderen en gasten hebben 

volop genoten. Speciaal voor dit feest waren er bijzondere gasten naar De Huve gekomen: de directeur van de Bibliotheek in 

Almelo, wethouder mevrouw ten Zeldam, kinderboekenschrijfster Annet Jakobs en natuurlijk Muis. Ze kwamen allemaal naar De 

Huve, omdat wij de eerste school in Almelo zijn met de Bibliotheek op school en omdat zij het ook erg belangrijk vinden dat 

kinderen veel lezen.  

De Bibliotheek heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen van De Huve nu lid zijn van de Bibliotheek. Kinderen die nog geen lid 

waren hebben gisteren hun nieuwe pasje gekregen. In de envelop zit ook een informatiefolder voor ouders. Met dit pasje 

kunnen ze boeken voor thuis lenen in de Centrale Bibliotheek in Almelo. De boeken in de Bibliotheek op school blijven op school 

en hiervoor hebben de kinderen geen pasje nodig.  

Laten we er met elkaar aan werken dat de Bibliotheek op school een groot succes wordt. 

Unicefloop 
Dit jaar hebben nóg meer kinderen van De Huve zich opgegeven voor de Unicefloop dan vorig jaar. Bijna een kwart van de 

leerlingen doet mee; dat is een geweldige opkomst !  

Hopelijk is iedereen die meedoet druk bezig met het ophalen van sponsorgeld. Heel veel plezier gewenst deze vrijdag bij de loop 

in het Nijreesbos, het wordt vast een supergezellige middag met mooi weer. 

Bijbelverhalen 
Thema: God kan het 

Bij de rode zee weet niemand hoe het verder moet. Maar God weet het wel. Hij maakt een pad door het water, zodat het hele 

volk veilig naar de overkant kan. Als de reis verder gaat, blijkt dat God het verschil maakt tussen dood en leven, tussen bitter en 

zoet. 

 

Verhalen:  

De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 

Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 

Het bittere water, Exodus 15:22-26 
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Verjaardagen 
 

 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

29 september Vico de Groot (8 jaar) 

30 september Christine Melkonyan (8 jaar) 

1 oktober Jesse Jansen (4 jaar) 

3 oktober Tygo Kramer (7 jaar) 
 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 


