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PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag 23 maart 2017 

 

Informatieavond 
 
Dinsdag 28 maart is onze informatieavond over O4NT. 
We starten de avond om 19.00 uur 
Pauze om 19.45 
Daarna is er nog tot 20.45 uur een ronde informatie over verschillende onderwerpen. U kunt dan kiezen bij welk 
onderwerp u wilt aansluiten. De indeling is als volgt:  
 
Onderdeel Leerkrachten Waar? 

Voortgezet onderwijs Christien + docent 
VO 

groep 8 

Instructiemoment Liesbeth en 
Marjon 

groep 7 

Stamgroep en 
coaching 

Elise/Annie/ Berry groep 6 

ICT/iPad Rutger/Fenny groep 5 

Specialisten Bregje en Laura keuken 

MR MR hal 

Kleuterplein Lisette en Marielle Kleuter
plein 

 
3x tien minuten per onderdeel 
Laatste 15 min vrije inloop. 
 
Wilt u mij via de mail laten weten of u bij deze avond aanwezig zult zijn? 
Mailt u mij niet in antwoord op deze mail (de parnassysmail geeft nog te vaak storing) Maar mail naar 
directie@dehuve.nl 
Alvast bedankt daarvoor. 
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Open dag (oudervereniging) 
 

Afgelopen woensdag was er een open dag op De Huve. Wij, de 
oudervereniging, waren daar ook bij aanwezig.  Namens de 
oudervereniging hebben we de geïnteresseerden een hartelijk 
welkom gewenst. 
 
De kinderen konden bij ons een cakeje versieren en een kleurplaat 
kleuren. 
 
Het was een gezellige leuke ochtend! 
 
De oudervereniging 
 
 
 

Landelijke Opschoondag.  

 
Groep 8 heeft hiermee al het goede voorbeeld gegeven. Goed gedaan, jongens en meiden! 
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Opschoondag met als thema 'Eén wijk, één missie'. De leerlingen van groep 8                    

zijn echter vandaag al de wijk in getrokken. Met prikstokken, handschoenen, veiligheidshesjes en vuilniszakken              

gingen ze op pad om onze wijk weer een stukje schoner te maken. 

Als we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen en ons afval netjes in de daarvoor bestemde afvalbakken                

gooien, dan zorgen we er samen voor dat onze wijk een fijne leefomgeving is voor onze kinderen. Groep 8 heeft                    

hiermee al het goede voorbeeld gegeven. Goed gedaan, jongens en meiden! 
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Fotowedstrijd  Natuur in de stad. 

 
Als je aan natuur denkt, dan denk je aan bos, aan dieren die daarin leven, aan vogels die daar vliegen of op een tak 

zitten. 

Als je aan een stad denkt, dan denk je aan wegen, aan auto’s,  aan winkels, aan trottoirtegels. 

Natuur en stad zijn twee heel verschillende dingen. 

 

En toch: in de stad staan bomen in tuinen, in plantsoenen,  langs sommige wegen. Op daken van huizen of op 

lantaarnpalen zie je vogels, soms zie je boven de stad ook wel roofvogels vliegen.  

Kortom: er is natuur in de stad. Zeker als je ook kleine dingen let: vlinders, torretjes in de tuin, ja zelfs het onkruid 

tussen de trottoirtegels behoort tot de natuur. 

 

Het IVN-Almelo is een groene vereniging, dat wil zeggen een vereniging die natuur heel belangrijk vindt. Het 

IVN-Almelo wil graag dat we zuinig zijn op de natuur, ook op de natuur in de stad. En als je erop let, zul in de stad 

mèèr natuur ontdekken dan je nu misschien denkt. 

Daarom houdt het IVN-Almelo een fotowedstrijd over natuur in de stad waar iedereen aan mee kan doen. Ook de 

kinderen van de basisschool. Ga er maar eens uit en je vindt vast wel iets bijzonders. Een boom langs een straat in de 

zon, een eend in het kanaal, de eerste groene blaadjes aan een struik, of wat dan ook. 

 

Je hebt tot 15 april de tijd om je foto(’s) te sturen naar tentoonstelling.ivn@gmail.com.  Voor degene die de mooiste 

foto heeft gemaakt, is er een leuke prijs. Vergeet niet je naam en leeftijd te vermelden. 

In het najaar houdt het IVN een tentoonstelling voor de basisscholen over ‘Natuur in de stad’. Het IVN wil daar graag 

veel foto’s van deelnemers aan de wedstrijd ophangen, zodat iedereen ze kan zien. 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We zijn deze week gestart met het thema ‘lente’. 

We hebben het verhaal gelezen van Aicha en haar opa. Zij ontdekt de lente. 

We knutselden deze week een ei in het gras. We leerden hierbij het omplakken van een voorwerp en het maken van 

een patroon. 

Raai de Kraai leerde ons verschillende soorten lentebloemen. De hyacint, de tulp, de narcis en een krokus.  

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders of grootouders die met ons mee willen rijden naar de voorstelling Loet Moet in Hof 

88. We hebben op dit moment nog voor 24 kinderen auto's nodig. Gaat u met ons mee? U kunt zich aanmelden via 

het bericht op klasbord.  

 

Wij sparen eierdozen voor het knutselen, spaart u met ons mee? 

 

Dzila komt deze week kijken in groep 1. Welkom op de Huve.  

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Dat raak je niet kwijt  

Lucas 15:1-32, 16:19-31  

Sommige dingen zijn zo waardevol dat je ze niet kwijt wilt raken. Deze week horen we een verhaal over een herder 

die het ene schaap blijft zoeken en een verhaal over een vader die zijn zoon niet kwijt wil. Beiden zijn ze dolblij als ze 

het hebben terug gevonden. Net als in de verhalen, God wil ons niet kwijt.  

Het derde verhaal gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Wie is er in dit verhaal rijk en waardevol in Gods ogen? 
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Verhalen:  

Het verloren schaap, Lucas 15:1-10  

De verloren zoon, Lucas 15:11-32  

De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31 

 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

20 maart Tamara Melkonyan groep 8 12 jaar 

21 maart Noa Pattipeiluhu groep 3 7 jaar 

22 maart Maeve Groothedde groep 7 11 jaar 

25 maart Tom Stegehuis groep 4 8 jaar 
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