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Dienst van school en kerk a.s. zondag 

Heb jij wel eens iets gedaan wat niemand van je verwacht had? In de              
scholendienst op 19 maart horen we het verhaal van Petrus die over            
het water loopt en we hopen dat jullie allemaal komen meeluisteren           
en meezingen. De dienst begint om 10 uur en is bij de            
baptistengemeente  De Bron aan de Adriaen Brouwerstraat 2. 

 

Het onderstaande filmpje geeft alvast een leuke introductie op het          
thema van de dienst.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EKpT0OAv58 

Vraag en antwoord O4NT 

 
Heeft u vragen mail ze dan naar directie@dehuve.nl 
 
Vraag: 
 
Wat gebeurt er met het schrijfonderwijs? 
 
Antwoord: 
 
Uit onderzoek blijkt dat leren schrijven wel degelijk nut heeft. Jolien Francken van de Radboud Universiteit heeft 

in 2013 een literatuurstudie afgerond naar het effect van typen en schrijven op de leesvaardigheid. Daar kwam uit 

naar voren dat schrijven met de hand andere effecten op de hersenen heeft dan typen. Ten eerste zorgt schrijven 

voor een betere ontwikkeling van de fijne motoriek. Ten tweede leren we letters beter en sneller herkennen, als 

we letters met de hand leren schrijven. 

Schrijven is dus van invloed op de leesvaardigheid. Maar het is niet zo dat schrijven beter is dan typen. Het werkt 

alleen anders in onze hersenen. Er is geen enkel bewijs dat als kinderen niet zouden leren schrijven, ze dan niet in 

staat zouden zijn om te leren lezen. Jolien Francken stelt alleen dat de motorische component van het schrijven 
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het leren lezen vergemakkelijkt. Haar conclusie is dat het belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan 

schrijfvaardigheden. 

Wij blijven dus schrijfonderwijs geven, tot het tegendeel door onderzoek wordt bewezen. 

De Bibliotheek Op School (DBoS) 

Sinds juli 2014 hebben wij in samenwerking met de bibliotheek Almelo een eigen bibliotheek op school gehad. De 

kinderen van De Huve konden steeds kiezen uit een collectie boeken die up to date werd gehouden.  

 

Onze buurtscholen, De Stapvoorde en De Compaan, hebben aangegeven ook graag van deze voorziening gebruik 

te willen maken. Dit zal voor ons als Huve het voordeel hebben, dat er meer boeken ingebracht worden en de 

totale kosten voor deze voorziening omlaag gaan.  

 

De laatste jaren hebben we als scholen vaker en intensiever contact, met elkaar en met de voorschoolse 

voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal en de kinderdagverblijven in deze wijk. Tijdens deze overlegmomenten 

kijken we steeds bij welke activiteiten we samen kunnen optrekken en waar dan het voordeel voor alle kinderen 

zit. 

 

Een gezamenlijke bibliotheek op school is zo’n activiteit. Onze bieb is vorige week verhuisd naar een ander lokaal 

in het nieuwbouwgedeelte. Er zijn meer boekenkasten geplaatst en er zullen meer boeken worden geleverd. 

Zodra alle voorbereidingen voor de gezamenlijke bibliotheek zijn afgerond, zal de bibliotheek feestelijk worden 

geopend.  

We zijn blij dat we deze stap samen met de buurtscholen hebben kunnen maken. Voor onze kinderen verandert 

er niet heel veel. Ze kunnen net als voorheen stevig gebruik maken van deze voorziening, met als voordeel veel 

meer boeken om uit te kiezen.  

Diploma’s 

Jesse Jansen (groep 3) heeft zijn zwemdiploma A behaald. 
Van harte gefeliciteerd Jesse! 
Emma-lynn (kleuterplein) heeft haar zwemdiploma B gehaald. 
Van harte gefeliciteerd Emma-Lynn! 
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Nieuws van de Oudervereniging 

Beste ouders/verzorgers, 

 Maandag 13 maart heeft er weer een vergadering met de leden van de oudervereniging plaatsgevonden. Van de 
oudervereniging waren aanwezig: Gerlinde, Belinda, Firman, Marleen S., Marleen H, Renate en Evalien (afwezig: 
Marleen S, Deciana en Sendy).Vanuit de Huve waren Bregje en Fenny aanwezig. 
 
Fenny heeft tijdens de vergadering enkele vragen beantwoord over O4NT en hoe schoolreisjes en kamp volgend 
jaar worden ingedeeld. 

 
Dit jaar zullen de schoolreisjes op 23 juni plaatsvinden. 
 
Pasen wordt dit jaar op de woensdag al gevierd (donderdag-vrijdag zijn de kinderen vrij). De oudervereniging zal 
zorgen voor een matse met suiker en een lekker (chocolade) paasei. 
 
Er is een stappenplan uitgewerkt voor een boekenmarkt. De oudervereniging zal dit in de derde week van mei 
(precieze datum volgt nog) organiseren. Verdere informatie volgt ook nog. 
 
Op de open dag van 22 maart zal de oudervereniging ook aanwezig zijn en zullen we zorgen voor iets lekkers voor 
onze nieuwe toekomstige leerlingen. 
 
Evalien zal vanaf komend schooljaar toetreden tot het bestuur en de functie van secretaris vervullen. 
 
Om alle activiteiten te kunnen blijven  organiseren zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor de 
oudervereniging. Lijkt het je leuk om mee te denken met de oudervereniging en samen met een andere 
ouder/verzorger een activiteit te organiseren laat het ons dan wete. (ovdehuve@hotmail.com) 
8 mei is de volgende vergadering, je kan dan altijd vrijblijvend een keer komen kijken. 
  
 Met vriendelijke groet, 
 De oudervereniging van De Huve 
 

 
 
De eerste voorjaarsdag in de kleutergroepen. Wat genieten! 
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Nieuws van het kleuterplein 

 
Vanmiddag sluiten we het thema af met een 'echte' dierentuin op het Kleuterplein. De entreebewijzen zijn deze 

week al uitgedeeld. Ook is er nog iets spectaculairs te zien op het digibord waarin de kinderen van groep 1 en 2 de 

hoofdrol spelen. U komt toch ook kijken? 

Vrijdag brengen we een bezoekje aan de kinderboerderij. Wat fijn dat er zoveel ouders mee willen rijden. Door u 

kunnen we zulke activiteiten mogelijk maken. 

Via Klasbord zal er morgen een berichtje uitgegaan over de voorstelling Loet Moet. Deze voorstelling zal zijn op 

donderdag 30 maart. Hiervoor zoeken we ook nog mensen die mee willen rijden, wilt u via Klasbord reageren? 

Dan hebben we alle aanmeldingen bij elkaar.We merken dat het vragen voor hulp op een snelle en prettige 

manier gaat via Klasbord.  

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wat een rijkdom!  

Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24  

Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk aan de vogels in 

de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen.  

Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden zijn te druk om 

te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom! 

 

Verhalen:  

Bidden, Lucas 11:1-13  

De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34  

De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

15 maart Ilza Pater groep 1 4 jaar 

Jorn Warnaar groep 8 12 jaar
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