Uitgave 1 – 22 augustus 2019
Start schooljaar 2019-2020
Maandag 26 augustus is de eerste schooldag
na de zomervakantie. We hopen iedereen
weer op school te mogen verwelkomen.

Groepsverdeling
Groep 1
Bea Verhoef (ma, di)
Astrid Homan (wo, do, vr)
Groep 1A/2A
Jenny Stoks (ma, di, do, vr)
Ingrid Eisinga (wo)
Groep 2
Ingrid Eisinga (ma, di)
Carla Nieuwenhuis (wo t/m vr)
Groep 3
Iris Weerdesteijn (ma, di, wo, vr)
Marloes Ziengs (do)
Groep 3A
Sahar Finke (ma, di, wo)
Sharon Prins (do, vr)
Groep 4
Hinriette van de Kamp (ma t/m vr)
Groep 4A
Lieselot Dekker (ma, di, vr)
Yvonne Helder (wo, do)
Groep 5
Albertien Unij (ma t/m do)
Marloes Ziengs (vr)
Groep 5A
Yvonne Helder (ma, di)
Marijke Haan (wo, do, vr)

Groep 6
Dorinde Helmich (ma, di, do, vr)
Sharon Prins (wo)
Groep 6A
Corinda Stadman (ma t/m vr)
Vervanging: Leah Lankhorst
Groep 6B
Marja Wilbers (ma, di, wo)
Dineke Kamps (do, vr)
Groep 7
Judith Sikken (ma, di, wo, do)
Albertien Unij (vr)
Groep 7A
Gemma Gans (ma t/m vr)
Groep 7B
Judith Arntzenius (ma t/m vr)
Groep 8
Wilma Tepper (ma, di, wo, vr)
Iris Weerdesteijn (do)
Groep 8A
Sabine Schomaker (ma, di)
Kirsten Withoff (wo, do, vr)

Vervanging juf Stadman
Juf Stadman (Groep 6A) is nog niet weer
volledig hersteld. Zij wordt vervangen door juf
Lankhorst. Juf Lankhorst heeft voor de
vakantie ook al ingevallen bij ons op school.

Nieuwe leerkrachten
Juf Gans en Juf Dekker zijn nieuw bij ons op
school. Juf Gans is de leerkracht van groep 7A
en juf Dekker heeft groep 4A, samen met juf
Helder. Wij wensen de nieuwe juffen veel
succes en plezier op de Kubus.

Onderwijsassistenten
Op de kubus zijn een aantal onderwijsassisten
werkzaam. Dit schooljaar zijn dat: Bionda
Winkelman, Eline Bosman, Regina Hemme en
John Everts.
Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben 2 keer per week gymles.
Op de dagen dat ze gym hebben moeten ze
hun gymkleding + handdoek meenemen.
Op maandag en dinsdag worden alle lessen
gegeven door onze vakleerkracht, Ageeth
Boers. Op de andere dagen geeft de
groepsleerkracht les.
Alle lessen worden gegeven in de sporthal.
Groep 3 en 3A: dinsdag en donderdag.
(Groep 3 heeft tot de voorjaarsvakantie op
dinsdag les van juf Boers en groep 3A van de
eigen juf. Na de voorjaarvakantie wordt er
gewisseld).
Groep 4 en 4A: dinsdag en woensdag
Groep 5 en 5A: dinsdag en woensdag
Groep 6, 6A en 6B: maandag en donderdag
Groep 7: maandag en donderdag
Groep 7A en 7B: dinsdag en donderdag
Groep 8 en 8A: maandag en donderdag

Gouden weken
‘Een goed begin is het halve werk!’
De Gouden Weken worden ingezet om het
goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in
korte tijd te smeden en te kneden zodat er
een fijne sfeer in je groep heerst. Een heel
schooljaar lang. Onder een positieve
groepssfeer verstaan wij het volgende: Ieder
kind voelt zich veilig en welkom in de groep,
waardoor hij/zij zich met zelfvertrouwen
optimaal kan ontwikkelen.
De Gouden Weken zijn de eerste weken van
het schooljaar. Ze zijn zeer geschikt om een
fundament te leggen voor een goede
groepsvorming. Na een half jaar (na de Kerst)
zijn er de Zilveren Weken, waarbij de
groepsvormende activiteiten opnieuw
centraal staan.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten en oudercontact.
We doen de eerste weken veel activiteiten en
energizers in de klas voor de groepsvorming.
Naast deze groepsvormende activiteiten
voeren we in de eerste vier schoolweken
gesprekken met de ouders. Gesprekken
waarin de ouders mogen vertellen over hun
kind. Daarin komen wij als leerkracht
belangrijke informatie te weten. Waar moeten
wij het komende schooljaar aandacht voor
hebben, wat zijn de hobby’s, vriendjes, sterke
kanten en zo meer. Dit contact met ouders is
voor ons als leerkrachten belangrijk. De
gouden driehoek staat centraal, de driehoek
van kind, ouder(s) en leerkracht.
Samen moeten we het doen, samen staan we
sterk!

Herinnering: Kubus- Fotowedstrijd
Maak tijdens je zomervakantie een foto
waarop je op een bijzondere of originele plek
aan het lezen bent. Dit kan zijn: bij een
waterval, op een berg, in een bootje. Maar
ook dichter bij huis: in een boom, in een hut
enz. Bedenk maar iets leuks.
Stuur de foto naar: admin-kinholt@obskubus.nl met als onderwerp “Fotowedstrijd”
en maak kans op een mooie prijs.
Vergeet niet je voornaam, achternaam en
groep te vermelden.
Na de zomervakantie worden de foto’s
bekeken en worden er een 1e, 2e en 3e prijs
uitgereikt.
Wij zijn benieuwd.
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