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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag   13 oktober  2016 

 

 

 

Vrijdag 14 oktober heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

We wensen iedereen een prettige herfstvakantie toe. 

 

Kinderboekenweek 

 
Na de gezellige opening vorige week woensdag is er natuurlijk ook deze week op allerlei manieren aandacht geweest 

voor de Kinderboekenweek met het thema 'Voor altijd jong'. Er zijn onder andere mooie tekeningen gemaakt over 

wat je graag met opa en oma doet, er zijn boeken voorgelezen met opa's en oma's in de hoofdrol en foto's en 

boekjes verzameld van vroeger en nu. We hopen ook dat veel kinderen in de Kinderboekenweek meer zin hebben 

gekregen om te lezen, want dat is natuurlijk heel belangrijk.  

 

In de groepen 3 tot en met 8 is ook een voorleeswedstrijd gehouden. Heel veel kinderen hebben laten horen aan 

hun klasgenoten dat ze echt heel mooi kunnen voorlezen, fijn hoor. De klassenkampioenen hebben allemaal een 

mooi certificaat gehad.  

 

Hieronder de winnaars:  

groep 3 Thomas Kleiker 

groep 4 Thijs Mooi 

groep 5 Caitlynn van Engelen 

groep 6 Maud Visser 

groep 7 Tamara Misakian 

groep 8 Selina Berkel 

 

Donderdagmiddag was er nog de spannende finale tussen de voorleeskampioen van groep 7 en de 

voorleeskampioen van groep 8. De beste lezer van onze school mag onze school namelijk gaan vertegenwoordigen 

bij de Almelose voorleeswedstrijd. De beide deelnemers hebben heel goed gelezen, maar de publieksjury was 

duidelijk: Tamara las toch echt net een beetje beter. Tamara zal dan ook mee gaan doen aan de Almelose 

voorleeswedstrijd. We wensen je nu alvast heel veel succes en horen/lezen graag hoe dat is verlopen.  
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Bioscoopavond op De Huve 

 
Op vrijdag 4 november organiseert de Oudervereniging weer een bioscoop-avond op de Huve.  

 

De kinderen kunnen kiezen uit onderstaande films. Sommige films zijn, volgens de kijkwijzer, geschikt voor alle 

leeftijden of geschikt voor 6 jaar en ouder.  

 

Geschikt voor alle leeftijden:  

 

              
 

Geschikt voor 6 jaar en ouder: 

 

              
  

De films Keet & Koen en Woezel & Pip beginnen om 17.15 uur en de overige films om 17.30 uur. 

 

Waar en wanneer kun je kaartjes kopen? 

 

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie die je kunt besteden in de pauze. Extra consumpties 

kun je kopen voor €0,50 per stuk.  

Voor ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje een € 1,- 

Vanaf dinsdag 1 november kun je elke dag vanaf 14.15 uur (woe om 12.30 uur) kaartjes kopen in de hal van school. 

Let op: een film kan ook uitverkocht raken dus wees er snel bij! 

Voor de kinderen tot en met groep 4 geldt dat ze onder begeleiding naar de film moeten. Een begeleider moet dus 

ook een kaartje kopen. 

 

Vanaf groep 5 mogen de kinderen alleen naar de film. Dit gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. 

Ouders van kinderen in hogere groepen zijn van harte welkom om ook mee te gaan naar een film maar zijn dit niet 

verplicht. Natuurlijk mag je wel op school blijven. In de hal verkopen we allerlei lekkers 

Het bedrag, dat we met deze filmavond ophalen, zullen we besteden aan het organiseren van nog meer leuke 

activiteiten voor de kind(eren). 
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Ouders die willen helpen op deze avond kunnen zich aanmelden via ovdehuve@hotmail.com 

Vriendelijke groet,  

 

De Oudervereniging van de Huve.  

 

Diploma’s 

 

Tieme waidijk heeft zijn diploma b gehaald.                               

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wilt u thuis met de kinderen oefenen met het open en dicht doen van de ritsen.  
We merken dat het weer even wennen is met de nieuwe winterjassen. 

 

Wij leerden in groep 2 deze week de volgende letters: 

e, a, j en n. We kenden al de letters d en m.  

 

Afgelopen week heeft Joep Leferink afscheid van ons genomen. Hij is deze week gestart op een andere school.  

Melissa Brughuis zal deze week voor het laatst bij ons op school zijn. Zij start na de herfstvakantie op een school dichter bij 

haar huis. Wij wensen beide heel veel plezier en succes op de nieuwe school. Komen jullie nog een keer langs? 

 

De oma van Yenthe kwam vorige week voorlezen in groep 1. Fijn dat u er was. De kinderen hebben genoten.  

 

Meester- en juffendag zal na de herfstvakantie op woensdag 26 oktober zijn. De kleuters mogen dan verkleed naar school 

komen. Het feest begint om 10.00 uur, voor die tijd zal er nog gewoon gewerkt worden. Hoe de invulling van het feest zal 

zijn, is nog een verrassing.  

 

A.s vrijdag zijn alle kinderen van de Huve vrij ivm een studiedag van de leerkrachten.  

 

Wij wensen u allen een fijne herfstvakantie.  

 

Vriendelijke groeten, 

Leerkrachten van het Kleuterplein.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Wie is koning?  

1 Samuël 16, Psalm 23  

Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken. Behalve David. Als hij op zijn harp speelt 

en zingt, voelt de koning zich beter. Wat koning Saul niet weet is dat David door de profeet Samuël gezalfd is. Op een 

dag zal hij de nieuwe koning zijn. 
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Verhalen:  

David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13  

De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23  

Een lied van David, Psalm 23 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

10 oktober  Maartje Mooi  groep 7  10 jaar 

11 oktober  Gabriël Için  groep 6  10 jaar 

15 oktober  Jonne Harmsen  groep 1  4 jaar 

16 oktober  Manuel Veldman groep 1  4 jaar 

18 oktober  Liam Achterbergh groep 2  5 jaar 

   Rune Oord  groep 6  9 jaar 

   Louise Schmal  groep 7  10 jaar 

19 oktober  Jason Pelsmaeker groep 2  5 jaar 

   Lars Snoek  groep 8  11 jaar 

20 oktober  Zara Kaprelian  groep 2  5 jaar 

23 oktober  Sylvana Razoqi  groep 5  10 jaar 

 

               
 

 


