Uitgave 13 – 25 februari 2019
Bezoek op de Kubus
Twintig schooldirecteuren en leerkrachten uit
het Engelse Ipswich hebben donderdag 14
februari een bezoek aan Openbaar Onderwijs
Emmen gebracht. Aanleiding is de interesse
die de Engelse gasten hebben in het onderwijs
in 21e eeuwse vaardigheden op een aantal
scholen van Openbaar Onderwijs Emmen.
De dag begon in OBS Angelslo waar de Engelse
gasten een aantal groepen bezochten, die met
‘Wereldtijd’-lessen bezig waren. Daar konden
de gasten zien hoe bij Openbaar Onderwijs
Emmen de 21e eeuwse vaardigheden geleerd
worden. Vervolgens werd tijdens de
lunchpauze gediscussieerd aan de hand van
‘Big Questions’ met de clusterdirecteuren van
Openbaar Onderwijs Emmen. Ook wethouder
Raymond Wanders was hierbij aanwezig en
heeft deelgenomen aan de discussies.
Daarna brachten de directeuren een bezoek
aan OBS De Kubus. Hier werden ze rondgeleid
door een groepje leerlingen en hebben ze de
‘wereldtijd’-lessen bezocht.
Na afloop is er geëvalueerd met de gasten en
de leerkrachten en directeuren van OBS de
Kubus en OBS Angelslo. Eén van de Engelse
directeuren merkte op: ‘I saw leadership in
every level, director, teacher en student’.
Dit is de tweede keer dat buitenlands
bezoekers de scholen van Openbaar
Onderwijs Emmen aandoen in het kader van
‘Wereldtijd’. Vorig jaar kwam er een groep
geïnteresseerden uit Finland.

Hunebedcentrum
Donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari
hebben de groepen 5 een bezoek gebracht
aan het Hunebedcentrum in Borger.
De kinderen hebben een film gezien en het
vernieuwde museum bezocht. Ook hebben ze
een kijkje genomen bij het grootste Hunebed
van Nederland en gezien in welke huizen de
Hunebedbouwers leefden. Daar konden ze
ervaren hoe lastig het was om vuur te maken;
zelfs een klein vonkje was hard werken.
Het was een leuke en leerzame dag.

Streetwise
Op 5 en 6 maart doen wij op de Kubus het
Streetwise project.
Om kinderen beter te leren omgaan met het
drukke verkeer, heeft de ANWB het
programma Streetwise ontwikkeld.
Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat zowel
scholen als ouders helpt bij het
verkeersvaardig maken van kinderen.
Professionele instructeurs komen een ochtend
naar de school en geven verkeerstrainingen
op maat. Ook heeft de ANWB tips voor
ouders, als ouder wil je er immers ook aan
bijdragen om je kind veilig te leren omgaan
met de gevaren in het verkeer. U ontvangt
volgende week meer informatie over het
project.

Kom in de klas van groep 5!
De afgelopen periode hebben de kinderen van
de groepen 5 gewerkt aan het thema
Hunebedbouwers. Ze hebben allerlei
informatie gezocht op het chromebook, een
bezoek gebracht aan het Hunebedcentrum en
gewerkt aan verschillende keuzeopdrachten.
Zo kon er o.a. een trechterbeker van klei
worden gemaakt en een Hunebed in het klein
worden nagebouwd.
Graag willen we de ouders van de kinderen uit
groep 5 uitnodigen om een kijkje in de klas te
komen nemen. De kinderen laten dan zien wat
ze gemaakt en geleerd hebben.
Op vrijdag 8 maart bent u van harte welkom
van 14.00 uur tot 14.30 uur.

Agenda
Maart
4
5
6
8
13
19
20
25
26
27
29

Jeugdarts 09.00-12.00 uur
Oud papier
Streetwise project Kubus
Streetwise project Kubus
Groep 8/8A bezoek Kamp Westerbork
Kom in de klas van groep 5 14.00 – 14.30
Atelier Abel groep 1
Atelier Abel groep 2b
Studiedag, kinderen vrij
Week van het geld
Atelier Abel groep 1A/2A
MR vergadering
Atelier Abel groep 2
Leerlingenraad

April
Leeskanjers
Volgende week starten de kinderen van de
groepen 4 t/m 8 met “Leeskanjers”.
Dit is de nieuwe leesclub van De Kubus.
Met de leeskanjers willen we kinderen
motiveren om meer te gaan lezen.
Het is bekend dat méér lezen leidt tot meer
leerplezier en dat leidt tot een grotere
leesvaardigheid. Daarom is het thuis belangrijk
om veel te lezen. We vragen dan ook uw hulp
hierbij. Op maandag 4 maart krijgen alle
kinderen de materialen mee naar huis, met
daarin alle verdere informatie.
Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt
u natuurlijk altijd bij de groepsleerkrachten
terecht.

1
2
3
4
5

Atelier Abel groep 4/4a/4b
Schoolfotograaf
Oud papier
Grote Rekendag
GMR vergadering
Atelier Abel groep 3a
Schoolfotograaf

12 Koningsontbijt en Koningsspelen
16 CITO eindtoets groep 8
17 CITO eindtoets groep 8
Atelier Abel groep 3

18 Paasfeest
19 Goede vrijdag
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8

