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Informatieavond 
 
Wat een geweldige opkomst was er dinsdagavond op de informatieavond over ons nieuwe onderwijs. 
Er werden tijdens de presentatie van Mieke van Velzen veel vragen gesteld, waardoor zij samen met ‘sidekick’                 
Christien goed kon vertellen hoe wij als Huve dit onderwijs willen vormgeven. We zijn erg blij met de betrokkenheid                   
die we zagen en ook hoorden uit de vragen van u als ouder. We gaan nu het laatste deel van de                     
voorbereidingsperiode in. 
 
Ook waren we blij met de medewerking van Het Noordik. Deze samenwerking hebben we natuurlijk niet alleen op                  
deze avond. We blijven elkaar informeren om de doorlopende lijn zo goed mogelijk te waarborgen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze avond nog vragen, opmerkingen, adviezen voor ons hebben, loop dan even binnen                  
of mail ons. 
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Bezoek van de burgemeester 

Woensdag kregen we bezoek van onze nieuwe burgemeester Arjen Gerritsen. Hij is nu 6 maanden burgemeester in                 
deze stad en hij wil graag Almelo en zijn inwoners leren kennen. Hij kwam samen met Marcel Zielman, die niet alleen                     
ouder is van deze school maar ook gemeenteraadslid. 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben de beide gasten ontvangen en rondgeleid. Ondertussen vertelden de               
kinderen vol trots over hun Huve. Tijdens de rondleiding stelde de burgemeester vragen aan de kinderen in de                  
verschillende klassen. De burgemeester was nieuwsgierig naar onze onderwijsvernieuwingen en sprak zijn            
waardering uit voor de stappen die we hierin zetten. 
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Diploma 

Emily Jones uit groep 3 heeft haar zwemdiploma B gehaald. 
Van harte gefeliciteerd kanjer! 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 
We hebben deze week een begin gemaakt met het maken van een schaapje. Dit is een werkje waar elke week aan 

verder wordt gewerkt. 

Deze week hebben we de pootjes vast gemaakt en de macaroni erop geplakt. Volgende week zullen de macaroni en 

de pootjes geschilderd worden. En maken we een kop van papier.  

Ook oefenden we met de fijne motoriek door het maken van propjes van crêpepapier. 

Op donderdag 30  maart gaan we naar de voorstelling Loet Moet. Volgende week leest u een verslag over de 

voorstelling.  

We herhalen deze week het themaverhaal en oefenen met het Lied: ‘De Lente is begonnen’. 

De afsluiting van het thema is op donderdag 6 april om 14.15 uur.  

 

We hebben nog niet van alle kinderen de voorkeuren van de stamgroepen gekregen. 

Dit is alleen voor de lln. die nu in groep 2 zitten. Wilt u dit alsnog naar ons mailen? 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Waar word je rijk van?  

Lucas 18:9-14, 19:28-48  

Jezus vertelt over de tollenaar en de farizeeër die in de tempel bidden. Het gaat erom dat je om genade vraagt, zoals 

de tollenaar doet.  

In het verhaal van Palmpasen komt Jezus als koning de stad binnen, maar zonder de rijkdom van een koning.  

In de tempel jaagt hij de handelaren weg, want de tempel is een plek om stil te zijn. Daar wordt je uiteindelijk rijk 

van. 

 

Verhalen:  

De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14  

Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44  

Tempelreiniging, Lucas 19:45-48 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

29 maart Arnak Taveetyan groep 1 4 jaar 

31 maart Kevin Fehrmann groep 2 6 jaar 

1 april Karo Estefan groep 2 6 jaar 

Esmee Jannink groep 7 11 jaar 
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