
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 13 – 18 mei 2020

Herstart onderwijs 
Vorige week zijn we na 6 weken 
thuisonderwijs en 2 weken meivakantie weer 
van start gegaan op school. Wat was het 
spannend maandag en dinsdag! Eindelijk weer 
naar school en elkaar weer zien. Helaas nog 
niet met iedereen tegelijk. 
De leerkrachten hadden heel veel zin in om 
weer te beginnen en we hebben gehoord dat 
ook veel kinderen niet konden wachten om 
weer naar school te gaan.  
Enkele kinderen zijn nog thuis vanwege 
klachten of om toch even af te wachten hoe 
het virus zich verder verspreidt. 
Het was even wennen om weer in het ritme te 
komen en om ons aan alle maatregelen te 
houden, maar vooralsnog gaat het prima op 
de Kubus!   
 
Rooster week 22 25-29 mei 
Volgende week gaan de kinderen ook nog 
voor 50%  naar school.  
We plannen het rooster door zoals we zijn 
gestart. Kinderen die deze week maandag, 
woensdag en vrijdag(vrije dag) naar school 
gaan, gaan volgende week op dinsdag en 
donderdag naar school. En andersom.  
 
Het rooster voor week 22 ziet er als volgt uit: 

Week 22  25 t/m 29 mei groep 

maandag 1 

dinsdag 2 
woensdag 1 

donderdag 2 

vrijdag 1 

De aanvangsgroep gaat op dinsdagmorgen 26 
en donderdagmorgen 28 mei naar school. 
 
Hoe het er in week 23 uit zal zien, dat weten 
we nog niet. 
 

Traktaties 
Er is de afspraak gemaakt dat de kinderen op 
school niet mogen trakteren, ook geen 
verpakte traktatie.  

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd Koningsdag 2020 
Voor de fotowedstrijd, die we hebben 
uitgeschreven met als thema ‘Koningsdag 
2020’ hebben we leuke inzendingen 
binnengekregen. Het was een moeilijke 
beslissing, maar we hebben een winnaar! 
Kaylinn uit groep 6b. Kaylinn van harte 
gefeliciteerd! Deze week zal de prijs voor het 
winnen van de wedstrijd aan haar worden 
uitgereikt. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars kleurwedstrijd Koningsdag 
Heel veel kinderen hebben meegedaan aan de 
kleurwedstrijd over Koningsdag. Wat heeft 
iedereen goed zijn best gedaan. Het was voor 
de jury moeilijk om de winnende kleurplaten 
uit te kiezen. Maar het is gelukt! Deze week 
zullen de prijzen worden uitgereikt. 
De winnaars zijn:  
Indy aanvangsgroep, Lyndsay groep 4a, Julia 
groep 6 en Thomas groep 8a. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Marijke Drijfhout en ik werk 
vanuit Welzijnsgroep Sedna als 
schoolmaatschappelijk werker bij OBS de 
Kubus. Ik vervang Wianne Postema tijdens 
haar zwangerschapsverlof. 
In deze Corona-crisis loopt alles anders dan 
we gewend zijn. We moeten ons aanpassen en 
zijn meer thuis dan voorheen. Daarom zullen 
er momenteel ook geen spreekuren zijn. Hoe 
dit gaat lopen, is nog niet duidelijk. Zodra wij 
meer informatie hierover hebben, zullen wij u 
hierover informeren. 
Als ouder kent u uw kind het best. U merkt 
dan ook meteen wanneer uw zoon of dochter 
zich anders gedraagt dan u gewend bent. 
Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind 
slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt, juist 
veel stiller is dan normaal of dat het minder 
goed gaat op school. Meestal is dit niet ernstig 
en zit uw kind even wat minder lekker in zijn 
vel. Soms is er echter iets anders aan de hand.  
Als u een vraag heeft over uw kind, de 
opvoeding of als u zich zorgen maakt, kun u 
contact opnemen met mij. Ook ben er ik voor 
vragen voor u als ouder. Zit u bijvoorbeeld 
niet lekker in uw vel, valt het opvoeden u 
soms zwaar en zou u graag handvatten en tips 
willen in het vinden van een oplossing? U kunt 
mij via onderstaand telefoonnummer en 
emailadres bereiken. 

 

 

 

 

 

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er 
meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er 
andere hulp nodig is. Als 
schoolmaatschappelijk werker wijs ik u verder 
de weg. Samen met u zoeken we een 
oplossing die bij uw kind, bij u en de school 
past. De hulp van schoolmaatschappelijk werk 
is geheel vertrouwelijk en gratis. 
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, 
kunt u gerust contact opnemen met mij door 
te mailen naar m.drijfhout@sednaemmen.nl 
of te bellen naar 06-40764977. 

 

 

 

 

 

Agenda 

Mei 

21 Hemelvaartsdag (vrij) 
22 Vrije dag 

 

Juni 

1 Pinkstermaandag (vrij) 
2 Oud papier 

21 Vaderdag 
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