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Nieuw schooljaar 

 
We zijn maandag weer met een heel nieuw schooljaar gestart en wij (het team van De Huve) hebben er zin in. Het is 
fijn om de kinderen te zien en met hen nieuwe dingen te leren en te ontdekken. 
Kinderen en ouders die dit jaar voor het eerst op De Huve komen, heten we van harte welkom. We hopen, dat jullie 
snel je plek tussen ons weten te vinden. 
Binnen de school zijn we zoals altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig. Het kleuterplein is gestart Komt u vooral eens 
kijken, we zijn er trots op dat het zo mooi gaat worden. 
Het tabletonderwijs via Snappet hebben we uitgebreid naar groep 5 en 6. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. 
Vanaf dit schooljaar ben ik (juf Fenny) helemaal terug op De Huve. Dus u kunt me de hele week weer tegenkomen 
binnen de school. 
 
Ik wens ons allemaal een prachtig schooljaar toe.  
 

Vrijdag startdag 

 

Startdag
Vrijdag a.s. van 12.45 u. tot 16.30 u.

• Er staan verschillende
spelletjes klaar. Bij elk 
spel krijg je een stempel
op je stempelkaart.

• Bij een volle kaart mag je 
een verrassing ophalen.

• Er zijn consumpties te
koop. De opbrengst is 
voor de oudervereniging.
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Geld voor anderen 
 

In elke groep op onze school staat een spaarpot waarin ‘geld voor anderen’ 

verzameld kan worden. Dit geld wordt gebruikt om structureel de stichting 

Wereldkinderen en Babyhuis Ruama in Mozambique te ondersteunen. Daarnaast 

kunnen we bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bij het kinderkoor uit Oeganda of de 

aardbeving in Nepal, geld hiervan gebruiken om goede doelen te ondersteunen.  

Als ieder kind van onze school wekelijks €0,10 mee zou nemen, zouden we in een 

schooljaar ruim €700,00 ophalen. In het afgelopen schooljaar is er echter, met uitzondering van de projectperiode 

rondom het kinderkoor, slechts €30,00 binnen gekomen. Dit is nog niet eens voldoende om de bankkosten te dekken.  

Wij doen daarom een beroep op alle ouders en leerlingen van onze school om vanaf nu weer elke week, het maakt 

niet uit op welke dag, wat geld mee te nemen naar school en dat in het daarvoor bestemde potje te doen. Zo kunnen 

wij onze leerlingen meegeven dat je kunt delen vanuit de rijkdom hier in Nederland naar kinderen die op straat en in 

ellende leven. Helpt u mee? Alvast heel hartelijk bedankt.  

Zwemles + 
 

Het Sportbedrijf Almelo gaat weer zwemlessen aanbieden speciaal voor leerlingen uit groep 7 of 8 die nog geen 

diploma hebben. In een versneld en goedkoop traject kunnen ze hun diploma A halen waardoor ook zij veilig mee 

kunnen met kinderfeestjes en andere uitjes. De lessen worden gegeven op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie of het aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de receptie van Het Sportpark. Wij raden dit van 

harte aan, ook met het oog op ons jaarlijkse kamp in Giethoorn.  

Zomerleesactie bijna voorbij! 
 

Vlak voor de zomervakantie hebben alle kinderen van groep 3 en 4 boeken geleend bij de bibliotheek in de stad om 

zo lekker te kunnen lezen tijdens de zomervakantie. We hopen dat iedereen hiervan genoten heeft. We helpen u er 

hierbij aan herinneren dat u de boeken uiterlijk 23 augustus weer bij de bibliotheek in de stad moet inleveren. Alle 

boeken zijn geleend op het lidmaatschap van ieder kind persoonlijk, dus de eventuele boete bij het te laat inleveren, is 

ook voor uw eigen rekening.  

Nieuws uit groep 3 

 

De kanjers van groep 3 zijn deze week begonnen in 1 van Veilig Leren Lezen en leren de volgende woorden en 

letters: 

 

 Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e 
 Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen – en 

 
Aan de hand van de 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 zou fijn zijn dat u dat thuis ook doet, zo komt uw kind niet in verwarring.  

We kunnen met de aangeleerde letters en woorden nu al nieuwe woorden maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annie Gombert 
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Het Oegandese kinderkoor 

 

Weet u het nog? Het bezoek van het Oegandese kinderkoor aan de Huve dit voorjaar? Er werd die dag gezongen en 

muziek gemaakt in de school en op het plein. Het plezier spatte ervan af. De kinderen van De Huve hadden daarvoor 

middels acties geld ingezameld voor de school van deze kinderen. Wij kregen nu het volgende bericht van hen: 

 

Via deze weg willen wij u namens het Oegandese kinderkoor graag nogmaals bedanken voor uw inzet. Het kinderkoor 

heeft een hele fijne dag bij jullie op school gehad. Tijdens de tournee in mei/juni van dit jaar hebben veel scholen, die 

wij bezocht hebben, een actie gehouden om geld in te zamelen voor ons project in Oeganda. De scholen die dit 

hebben gedaan willen wij graag nog heel hartelijk bedanken.  

We zijn direct aan de slag gegaan met de opbrengst van de tournee. Het geld zal vooral gebruikt worden voor de zorg 

voor de bouw van het laboratorium en de bibliotheek voor onze middelbare school. 

 

+  
 

Van de kleuters 
 

We zijn gestart! 

Wat was het voor veel kinderen spannend. De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. En dan ook nog eens in 

een nieuwe ruimte. Het kleuterplein. s’Ochtends was het even zoeken, maar al snel was iedereen tijdens de inloop 

aan het werk. Wat een gezellige groep met kinderen. We hebben de eerste dagen de kinderen de tijd gegeven om te 

ontdekken welke materialen aanwezig zijn. Vanaf volgende week zullen we dan echt gaan starten met de methode 

Kleuterplein. Het thema zal zijn: een nieuw schooljaar. Bij elk thema krijgen de ouders een informatiebrief. In deze 

brief staat waar we in de groep over werken en oefeningen/tips voor thuis. 

Wat fijn dat er al heel veel gymschoenen mee zijn gegeven naar school. Wilt u als u dit nog niet heeft gedaan, 

proberen zo snel mogelijk mee te geven. Zodat alle kinderen veilig en hygiënisch kunnen gymmen.  

Volgende week krijgt u een lijst van ons mee waarop u belangrijke telefoonnummers in kunt vullen en andere 

bijzonderheden. Mocht er later iets veranderen, geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door? Alvast bedankt. 

Door technische problemen met het kopieerapparaat hebben we nog geen kalender kunnen printen. Deze zal er vanaf 

volgende week hangen. Hierop kunt u dan de verjaardagen van papa, mama, opa en oma opschrijven. Mocht er al 

eerder een kleurplaat gemaakt moeten worden, dan horen wij dit graag.  

Vriendelijke groet, De leerkrachten van groep 1-2 
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VVE thuis 
 

Doe mee met VVE thuis 

VVE-thuis is een programma voor alle ouders met kinderen van 2 

tot 6 jaar. U krijgt eens in de twee weken activiteiten uitgelegd 

die u thuis samen met uw kind kunt doen. De 

ouderbijeenkomsten duren 1 ½ tot 2 uur, waarbij er gewerkt 

wordt vanuit een werkboek. U ontvangt in bruikleen een spelkist 

en bij sommige thema’s een voorleesboek.  De activiteiten 

sluiten aan bij het thema waar uw kind op dat moment mee 

bezig is op de peuterspeelzaal of in groep 1 en groep 2 van de 

basisschool.  Zo ondersteunt u uw kind ook thuis, op een 

positieve en gezellige manier, om te leren en zich te ontwikkelen.  

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met uw 

peuterleidster, leerkracht of u kunt bellen met Inge de Bock van 

VVE- thuis: 06-22724462 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wondermooi!  

Deze week staat in het teken van de verwondering, we staan stil bij alles wat bijzonder is in de wereld om ons heen. 

Uit de Bijbel lezen we het scheppingsverhaal, het verhaal van de bloemen in het veld en de gelijkenis van het 

mosterdzaadje. 

 

Verhalen:  

Genesis 1,  

Matteüs 6:25-29,  

Matteüs 13:31-32  

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

5 augustus Sami Boutros (7 jaar)  groep 4 

6 augustus Emily Heimerikx (9 jaar)  groep 6 

8 augustus Celeste Veendorp (10 jaar) groep 7 

13 augustus Matthijs Pas (11 jaar)  groep 8 

17 augustus Christina Bulters (9 jaar) groep 6 

  Mariel Toersche (11 jaar) groep 8 

19 augustus Anouk Valk (11 jaar)  groep 8 

20 augustus Stella Kaprelian (9 jaar)  groep 6 

21 augustus Angelo van den Noort (8 jaar)  groep 5   

  Maud Visser (8 jaar)   groep 5 

  Nina Visser (8 jaar)   groep 5 

22 augustus Narek Bedrosian (4 jaar) groep 1 

 


