
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 14 – 30 april 2021

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn we 
blij dat het ons, kinderen, ouders/verzorgers 
en team, gelukt is om alle groepen op school 
te houden. Gelukkig hoefden er geen 
groepen naar huis i.v.m. besmettingen en 
konden we, soms met kunst- en vliegwerk, 
vervanging regelen als dat nodig was.  
 
De meeste vervangingen hebben we als team 
opgelost omdat er weinig/geen externe 
vervanging beschikbaar was. Verder is er veel 
getest, zowel door kinderen als door het 
team. Daardoor konden we allemaal gewoon 
naar school en hoefden we gelukkig niet over 
te stappen op “onderwijs op afstand”.  
We hopen dat we de komende periode de 
maatregelen kunnen afbouwen en we zien uit 
naar de dag waarop we iedereen weer in 
school kunnen begroeten. Tot die tijd gaan we 
door op de huidige voet omdat dat voor ons 
het best lijkt te werken. 
Na de meivakantie zullen de studenten van 
het Drenthe College weer op school komen.  
Zij zullen in de bubbel van de groep blijven. 
Verder zullen ambulant begeleiders voor o.a. 
dyslexiebehandelingen ook hun 
behandelingen in school vervolgen. Natuurlijk 
op afstand en met een scherm ertussen. 
Vanaf vandaag hebben we twee weken 
meivakantie. Helaas lijkt het weer nog niet 
echt mee te werken, maar toch hopen we dat 
iedereen een fijne vakantie heeft. We zien 
elkaar weer op maandag 17 mei. 

 

 

Oproep overblijf 
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die 
ons willen helpen bij de overblijf. 
Omdat we een continurooster hebben en de 
kinderen op school lunchen, hebben we een 
groep TSO-medewerkers. 
(TSO=tussenschoolse opvang) 
Helaas hebben enkele mensen aangegeven 
dat ze, om verschillende redenen, hier niet 
meer kunnen helpen. 
Daarom zijn we met spoed op zoek naar 
mensen die tussen de middag met de 
kinderen willen eten en toezicht houden bij 
het buitenspelen.  
Hier staat een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. Een voorwaarde is dat u een 
Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen. 
Tiny Klein is de coördinator van de TSO.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met haar. 
Haar telefoonnummer is 06-48726873 

 

 

Eindtoets 
De kinderen van groep 8 hebben vorige week 
de Cito Eindtoets gemaakt. Twee ochtenden 
was het doodstil in de groepen (en natuurlijk 
ook op de gang) en waren de kinderen heel 
geconcentreerd bezig met het maken van de 
opgaven. De uitslag wordt over enkele weken 
verwacht.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schaduwdoek 
Een tijd geleden is het KWF, samen met 
Samenloop voor Hoop Emmen, een actie 
gestart waarbij ze een aantal schaduwdoeken 
beschikbaar hebben gesteld. Er waren veel 
aanmeldingen, maar enkele weken geleden 
hoorden we dat wij één van de gelukkigen 
zijn! We krijgen een volledig geïnstalleerd 
schaduwdoek boven de zandbak. Daarmee 
kunnen de kinderen ook bij zonnig weer lekker 
in de schaduw spelen. Inmiddels zijn de 
mensen van KWF al geweest om te kijken en 
meten. Het scherm zal er iets anders uit zien 
dan op de foto. Wordt vervolgd. 

 

 

Schrijver in de klas 
Normaal gesproken ontvangen we elk 
schooljaar wel een keer een schrijver in de 
klas. Omdat dat nu niet mogelijk is hebben de 
kinderen van groep 4 via een livestream 
contact gehad met de schrijver Thijs Goverde. 
Thijs zat thuis en de kinderen op school. Het 
was een erg leuk gesprek. De schrijver 
vertelde veel over zijn vak en zijn boeken en 
de kinderen stelden heel goede vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskampioenen van De Kubus 
Door alle maatregelen konden we onze 
jaarlijkse voorleeswedstrijd niet houden op de 
manier zoals we gewend zijn. 
Geen schoolfinale met publiek dit jaar. Heel 
erg jammer. 
Onze leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben 
echter wel voorgelezen in hun eigen klas en in 
elke klas zijn gezamenlijk de twee beste 
voorlezers gekozen. 
Deze klassenwinnaars hebben vorige week 
een oorkonde ontvangen van juf Jeuring. Zij is 
de klassen langsgegaan om de winnaars even 
in het zonnetje te zetten. 
Ook mochten de winnaars nog een boek bij 
haar uitzoeken. 
Wij willen alle klassenwinnaars van harte 
feliciteren. 
Groep 7a: Julia en Thirza  
Groep 7b/8b: Maaike en Nizar  
Groep 7c: Anne en Gideon  
Groep 8a: Huub en Alexander  
Groep 8c: Dafina en Nina  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Team 
Juf Marijke Haan komt na de meivakantie 
weer op school, haar zwangerschapsverlof is 
dan ten einde. Op maandag zal ze weer in 
groep 7c van Judith Sikken lesgeven.  

 

Brede School Emmerhout 
Ook in de meivakantie worden er weer leuke 
activiteiten georganiseerd vanuit de Brede 
School. Op de site www.actiefinemmen.nl 
vind je informatie over de activiteiten en kun 
je je opgeven. 

 

 

Gymmen 
Na de meivakantie gaan we weer in de 
sporthal gymmen en moeten de kinderen 
weer gymkleding meenemen. Voorlopig geldt 
dat alleen voor de lessen van de vakleerkracht 
op maandag, dinsdag en woensdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
April 

30 Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur 

 

Mei 

3 Meivakantie t/m 16 mei 
9 Moederdag 

13 Hemelvaartsdag 

24 Tweede Pinksterdag, vrij 
 

 

 

 

 


