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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag  27 augustus 2015 

Inschrijfformulier 

 
Deze week hebt u een formulier van ons ontvangen met de vraag een aantal gegevens in te vullen voor onze 
administratie. 
De Onderwijsinspectie ziet er op toe, dat wij onze gegevens up to date houden ten aanzien van het opleidingsniveau 
van de ouders. Dit in verband met het leerlinggewicht. Op basis van dit gewicht wordt de financiering van een school 
bepaald. 
Daarnaast merken we dat telefoonnummers en e-mailadressen nog al eens veranderen. Voor ons is dit een moment 
van een extra controle. We willen u graag goed kunnen bereiken. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Bibliotheek op school 

 
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met de Bibliotheek op School. We zijn erg trots op 

onze ruime en gezellige bibliotheek met een fantastisch boekenaanbod.  

Vorige week dinsdag hebben de nieuwe bibliothecarissen de cursus tot bibliothecaris gevolgd en zij zijn  

inmiddels gestart met het werken in de bibliotheek. Elke donderdag is juf Anja aanwezig. Zij is een  

vrijwilligster en begeleidt een aantal kinderen bij het goed leren zoeken van een boek dat bij hen past. 

Tevens begeleidt zij het klassenbezoek van de groepen 1 t/m 3 aan de Bibliotheek op School.  

Onze leesconsulent vanuit de Centrale Bibliotheek (Frederique Metternich) is wekelijks op school aanwezig om ons 

te voorzien van tips en ons te begeleiden, zodat we de bibliotheek zo optimaal mogelijk kunnen inzetten 

binnen het onderwijs op De Huve.  

Alle kinderen op De Huve krijgen een eigen pasje van de bibliotheek. Met dit pasje kunnen ze ook 

boeken lenen bij de Centrale Bibliotheek in de stad. Deze week zijn er weer een aantal pasjes uitgedeeld 

en meegegeven aan de kinderen die deze nog niet hadden. Om op school boeken te lenen hebben de kinderen  

geen pasje nodig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van scanlijsten.  

We wensen alle kinderen en ouders een schooljaar toe, waarin jullie nog veel leeskilometers zullen maken 

en hier volop van mogen genieten.  

Typeles 
 

Voor de vakantie hebben de leerlingen van de huidige groep 7 en 8 informatie meegekregen over typeles op school. 

Woensdag 7 oktober om 12.45 uur gaat de typeles van start. Er zijn 8 deelnemers, dat betekent dat er nog plaats is 

voor een aantal leerlingen. Zit je in groep 7 of 8 en je bent vergeten om je aan te melden? Dan kun je dat alsnog 

doen bij je leerkracht.  
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Mediawijsheid 

 
KPN heeft een kindvriendelijke browser ontwikkeld, hiermee kunnen basisschoolkinderen veilig en op niveau leren 

en spelen. Dit is een geschikte manier om uw kind kennis te laten maken met de onlinewereld. Op internet zijn 

ongelofelijk veel goede sites voor kinderen. Met MyBee kunnen ze veilig en zorgeloos surfen op het web. MyBee 

zorgt ervoor dat ze de weg niet kwijtraken en op verkeerde plekken komen. Tevens geeft MyBee suggesties 

behorende bij de leeftijd van uw kind. 

Daarnaast is het mogelijk om een gratis online cursus mediawijsheid te volgen, u vindt deze via onderstaande link: 

http://ntracademie.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus-media-opvoeding/stap/intro.html 

 

Rapporten en kampbrieven 

 
De groepen 7 en 8 gaan dit jaar al in september op kamp. Ze zullen op dinsdag 29 september vertrekken en op 
vrijdag 2 oktober terugkomen. De leerlingen van deze groepen hebben hiervoor al een formulier meegekregen. Wilt 
u er op toe zien dat dit formulier voor 1 september weer wordt ingeleverd bij de leerkracht? 
 
We missen nog van een aantal leerlingen de rapporten. Wilt u, als u nog een rapport thuis hebt liggen, dit meegeven 
aan uw kind? 
 
Hartelijk dank voor de medewerking. 
 

Van de kleuters 
 

We werken deze week over het Thema: ‘Een nieuw 

schooljaar’. We hebben een ontdekkingstocht door de 

school gemaakt. We moesten uit elke groep iets 

meenemen wat typerend is voor wat we in deze groep 

gaan leren. Erg leuk om te zien. De materialen staan in 

de gele kijkkast.  

Narek Bedrosian en Britt van Diermen zijn al gestart in 

onze groep. Narek is afgelopen weekend 4 jaar 

geworden en Britt is aankomend weekend jarig. Wij 

wensen beiden heel veel plezier op De Huve.  

De verjaardagskalender hangt in de gang, boven de 

fruitkast. Schrijft u de verjaardagen van ouders en 

grootouders op?  

We hebben in de klas een poppenhoek en een hoek waarin schooltje gespeeld kan worden. De duplotafel is erg in 

trek. De mooiste boerderijen worden hier 

gemaakt.  

 

Ook worden de heerlijkste taartjes gebakken 

in de zandtafel.  
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We hebben deze week in de kleine kring 

proefjes gedaan met glazen water. 

De termen vol, leeg, meer en minder 

kwamen veelvuldig aan bod.  

De kinderen mochten zelf glazen vullen en 

vertellen of er meer of minder in zat. 

 

 

 

Kennismakingsgesprekken 

 

Op dinsdag 1 en woensdag 2 september worden de kennismakingsgesprekken gehouden. Hiervoor heeft u deze 

week een uitnodiging via de mail ontvangen. Morgen worden de tijden ingedeeld en daarna zult u het tijdstip van uw 

gesprek via de mail toegestuurd krijgen.  

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wat geloof jij?  

 

Deze week staan we stil bij wat we geloven. Uit de Bijbel lezen we over de leerlingen van Jezus die op weg gaan om 

overal te gaan vertellen. Wat gaan zij precies vertellen? We horen ook over Johannes de Doper, die de vraagt stelt 

wie Jezus nu precies is. 

 

Verhalen: Matteüs 10:2-7, 11:2-6, 11:25  

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

24 augustus Johan Auraha (9 jaar)  groep 5 

25 augustus Jari Reuvekamp (6 jaar)  groep 3 

  Tijn Schipper (6 jaar)  groep 3 

28 augustus Lars Otten (11 jaar)  groep 8 

30 augustus Britt van Diermen (4 jaar) groep 1 

 

  

 


