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O4NT 

Op deze plek heb ik u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom O4NT en heb ik                     
vragen van u beantwoord. 
Op dit moment zijn we zover dat duidelijk is welke leerkrachten de stamgroepen gaan              
begeleiden en wie de zwangerschapsverloven voor de collega’s gaan invullen. De           
kinderen zijn in stamgroepen verdeeld en daar laten we nog even een extra             
controlemoment over heen gaan. U kunt dus binnenkort een brief van ons verwachten             
met de namen van de groepsgenoten van uw kind(eren) en de stamgroepleerkracht.  
 
Vrijdagmorgen komen de leden van de klankbordgroep weer bij elkaar om te praten over de voortgang van de                  
school. In deze groep praten we ook over vragen en opmerkingen die we horen. Wij zijn daarbij nieuwsgierig naar de                    
ideeën die u misschien voor ons heeft. 
De leden van de klankbordgroep zijn: 
Reinoud Schmal 
Dineke Kroeze 
Sandra Greevink 
Lisette de Vries. 
 
U kunt ook aan hen vragen en ideeën doorgeven. 
 

BOEKENMARKT OP 23 MEI  
 
Op de boekenmarkt kunnen kinderen hun eigen boeken verkopen en/of anderen boeken 
kopen.  
Op donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 mei worden in de grote hal op school de 
schoolpleinplekken verkocht aan de kinderen die willen verkopen. Kosten van deelname zijn 
1 euro (bij opgave betalen). Dit is inclusief drinken en wat lekkers. 
Naast de verkoop van de kinderen zal ook de Oudervereniging boeken verkopen. Dus heb je 
nog goede boeken liggen, dan kun je deze deponeren …..op school. 
De opbrengst van deze boekenverkoop komt  ten goede aan de Oudervereniging om andere 
activiteiten te organiseren voor de schoolgaande kinderen van de Huve. 
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Muziekbattle groep 4 

 
Vrijdag 19 mei is het weer zover, alle leerlingen uit de groepen 4             

van de Almelose basisscholen gaan strijden om de felbegeerde         

beker tijdens het muziekbattle spektakel dat jaarlijks plaats vindt.         

Dit jaar is de battle  in de Grote Kerk in het centrum van Almelo. 

Met het nummer: "Ziek" hopen wij hoog te eindigen.  

 

Tussen 18.00-19.00 uur kunt u genieten van de muzikale         

voorstellingen van verschillende groepen 4 leerlingen van       

verschillende basisscholen uit Almelo. 

Het wordt een mega voorstelling met een echt podium en orkest met echte muzikanten. 

Wij hebben heel goed geoefend met muziekdocent Irma Hemmer en zijn er klaar voor. 

Duimt u mee dat wij een mooie beker in de wacht gaan slepen? 

Leerlingenraad 
 
In de leerlingenraad wordt eens per maand op woensdag vergaderd. Er zijn in de              

eerste vergadering ideeën bedacht en daarna is besloten over welk onderwerp het            

de volgende keer gaat. In de leerlingenraad zitten elk 3 leerlingen van groep 5 t/m               

groep 8. Ayrton(groep 8) is de voorzitter en heeft dus vaak het woord. Anne(groep              

8) is notulist en schrijft tijdens de vergadering waar het over gaat en typt het daarna                

uit. De vergaderingen zijn van 12:15 t/m 12:45 en meestal in de oude bibliotheek              

onder begeleiding van Anja Kompagnie. Ik vind het super leuk in de leerlingenraad en je kunt er ook wel lachen!  

Selina(groep 8) 

Franse tijd door de ogen van groep 5 

 
Vorige week was er een mevrouw uit de Franse tijd op De Huve. Ze vertelde               

over de tijd van Napoleon Bonaparte, ze heeft verteld hoe het toen was en ze               

was zwaar bewapend met een mes en een geweer. Je moest in het geweer              

zwart buskruit doen. Ook heeft ze meester geschoren met een ouderwets           

scheermes en nu heeft meester een snee. In het weekend zijn we bij het              

Historisch Festival geweest, er was een speurtocht en je kon soldaat worden.            

Er stonden kanonnen die echt gingen schieten, het leek net echt en Napoleon             

Bonaparte was er ook, ik heb hem een hand gegeven. 

 

Groetjes, 

Yfke, Tijn Hammink en Nathan  
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We leerden deze week de letter K. We bedachten hier woorden bij die beginnen met deze letter, we keken of deze 

letter ook in onze namen voorkomt. In groep 2 oefenden we met de laatste letter van een woord en oefenden we 

met het schrijven van getallen. 

We zijn al echte kunstenaars aan het worden. We maakten deze week een Kandinsky knutsel en we schilderden als 

echte Mondriaantjes.  

In de rekenhoek heeft groep 2 nog als extra opdracht: voorwerpen knippen en plakken op een plattegrond.  
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De afsluiting van het thema zal op woensdag 24 mei om 12.15 uur zijn.  

De kinderen zullen het themalied zingen in het lokaal van groep 1. 

Komt u ook?? 

 

Stan Kroeze kwam deze week voor de eerste keer kijken. 

Wij wensen hem veel kijkplezier op de Huve. 

 

Thomas, Francis en Jolie kwamen deze week ook nog een keer kijken. 

Wat gaat het goed met allemaal. Ze passen zich erg goed aan in de groep. Wat fijn.  

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Hoog, hoger…  

Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11  

Het gaat hoger en hoger in de verhalen van deze week. Hoe hoog kunnen mensen eigenlijk komen? In Babel 

proberen ze een toren tot in de hemel te bouwen, maar dat wordt niks. De toren komt niet af, de mensen begrijpen 

elkaar niet meer en ze raken verdeeld. Mensen kunnen niet op eigen kracht tot in de hemel reiken.  
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Het tweede verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van Jezus. Die afstand tussen aarde en hemel, die voor 

mensen niet te overbruggen is, is voor God niet te groot. 

 

Verhalen:  

De toren van Babel, Genesis 11:1-9  

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 

 

Verjaardag 
 

Deze week hebben we één jarige: 

 

15 mei Angelique Hobé groep 7 11 jaar. 
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