Uitgave 15 – 18 maart 2019
Keuzeklas Restaurant middenbouw
Tijdens de keuzeklas Restaurant in de
middenbouw, leren de kinderen verschillende
gerechten te bereiden.
Ze doen dit door samen het recept te lezen en
te ontdekken wat de verschillende
ingrediënten zijn. De kinderen leren hoe de
verschillende keukenmaterialen, zoals een
digitale weegschaal, knoflookpers, snijplank,
vergiet, koekenpan, staafmixer, oven en
inductiekookplaat, gebruikt moeten worden.
De laatste weken hebben we met verse
ingrediënten macaroni gemaakt.
Op de foto’s kunt u het resultaat zien.
Na afloop van de les kregen de kinderen het
recept mee naar huis.

Smokey de Rookmelder
Smokey de Rookmelder is het beeldmerk
waarmee de brandweer aandacht vraagt voor
brandveilig leven.
"Zoals een hond waarschuwt bij indringers in
huis, zo waarschuwt de rookmelder tegen de
indringer rook in huis".
Vorige week maandag, dinsdag en woensdag
is er in alle groepen een gastles gegeven door
een brandweergastdocent.

In alle lessen werd aandacht besteed aan het
voorkomen en ontdekken van brand en hoe te
reageren bij brand.
Na afloop van de les hebben de kinderen een
lesbrief mee naar huis gekregen. Samen met
ouders, grootouders en verzorgenden kunnen
de opdrachten thuis worden gemaakt en
besproken. Zo wordt zowel op school als thuis
aandacht geschonken aan ‘brandveilig leven’.

Kom in de klas van groep 5
De opkomst van ouders was groot tijdens
‘Kom in de klas’ van de groepen 5. Kinderen
en ouders waren erg enthousiast. Ouders
konden bekijken wat de kinderen allemaal
hebben gemaakt en geleerd over het thema
‘Hunebedden’. Zo zijn er o.a trechterbekers en
vuistbijlen gemaakt. Ook hebben de kinderen
kijkdozen gemaakt en verteld over de tijd van
de Hunebedbouwers. Allemaal bedankt voor
uw komst!

Kom in de klas van groep 7 en 8
In het kader van ‘Kom in de klas’ organiseren
de kinderen van de groepen 7 en 8 een
inloopmiddag voor alle ouders, opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes etc. Graag willen we jullie
laten zien wat we tijdens wereldtijd allemaal
doen. Dit keer werken de groepen 7 aan het
thema ‘Landen’ en de groepen 8 aan het
thema ‘Milieu’. Aan de hand van een
onderzoeksvraag zoeken de kinderen
informatie op. De gevonden informatie
verwerken de leerlingen deze keer in een
zelfgemaakt gezelschapsspel. Nu lijkt het ons
juist zo leuk dat u dit komt testen!!
Op donderdag 21 maart van 13:15 tot 14:00
bent u uitgenodigd om de spellen met de
kinderen te komen spelen.
Atelier Abel
Op de agenda ziet u een aantal keer ‘Atelier
Abel’ staan. Atelier Abel verzorgt culturele
projecten op de basisschool. De komende tijd
worden er creatieve opdrachten gedaan in de
groepen 1 t/m 4.

Studiedag woensdag 20 maart
Woendag 20 maart heeft het team van de
Kubus een studiedag.
Alle kinderen zijn deze dag vrij!

Naar binnen brengen van de kinderen
We merken dat er ’s ochtends bij aanvang van
de schooldag veel ouders met hun kind(eren)
mee de school binnen lopen. We willen u
vragen om dit vanaf groep 3 niet meer te
doen. Natuurlijk mag u meelopen als u iets
door wilt geven aan de leerkracht, maar we
willen u vragen of u uw kind zoveel mogelijk
alleen naar binnen wilt laten gaan. Hiermee
vergroot u de zelfstandigheid en is het bij
binnenkomst rustiger in het gebouw.
Alvast bedankt voor uw begrip.

Pannenkoeken bakken in samenwerking met
de Zonnebloem
Afgelopen vrijdag hebben een aantal kinderen
uit groep 7 pannenkoeken gebakken met een
groepje wijkbewoners en vrijwilligers van de
Zonnebloem. Het was enorm gezellig en de
pannenkoeken smaakten heerlijk. Het was
mooi om te zien hoe de mensen hiervan
hebben genoten.

De Week van het geld 2019
De Week van het geld 2019 vindt plaats van
25 t/m 29 maart 2019. Het doel van deze
themaweek is om leerlingen te leren omgaan
met geld. Door kinderen al jong te leren
omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor
financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd.

Spelweek Emmerhout 2019
Dit jaar zal er, na het grote succes van vorig
jaar, weer een spelweek worden gehouden in
Emmerhout voor kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar.
Dit zal plaatsvinden van 23 t/m 26 april.
De locatie: Sprokkel Emmerschans.
We hebben onder andere:




Oproep luizenouders
We zijn op zoek naar luizenouders, vaders of
moeders, die ons willen helpen met het
opsporen van luizen. De luizencontrole vindt
na elke schoolvakantie plaats en neemt een
paar uur van uw tijd in beslag. Lijkt het u iets
om te komen helpen? U kunt zich aanmelden
via de mail: admin-kinholt@obs-kubus.nl

Bosdag.
Dagje weg met de bus.
Leuke en gezellige activiteiten op de
locatie.

Inschrijven kan op:
Woensdag 3 april, van 12.15 tot 13.30 uur.
Zitten we dan nog niet vol, dan is er nog een
mogelijkheid op:
Vrijdag 5 april, van 14.30 tot 15.00 uur.
Beide inschrijfdagen vinden plaats in het
Kindcentrum Emmerhout in de hal van de
bibliotheek.
Prijs: 14,75
We verzoeken u om uitsluitend contant te
betalen.
(Betalen via de participatieregeling is ook
mogelijk, meer informatie hierover kan
gevraagd worden via:
elbkoning@hotmail.com).
Voor meer informatie:
Sandra Coobs 06-25131031 /
sandra-coobs@hotmail.com
Evelien Koning 06-81521021 /
elbkoning@hotmail.com

Activiteiten in de bibliotheek

Agenda
Maart
19 Atelier Abel groep 2B
20 Studiedag, kinderen vrij!
21 Kom in de klas van groep 7 en 8
13.15 – 14.00 uur.
25 Week van het geld
26 Atelier Abel groep 1A/2A
MR vergadering
27 Atelier Abel groep 2
29 Leerlingenraad
April
1
2
3
4
5
8
12
15
16
17

Atelier Abel groep 4/4A/4A
Schoolfotograaf
Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur
Oud papier
Grote Rekendag
Groep 7 theoretisch verkeersexamen
GMR vergadering
Atelier Abel groep 3A
Schoolfotograaf
Jeugdverpleegkundige 09.00 – 12.00 uur

Koningsontbijt en Koningsspelen
Groep 7 fietskeuring
CITO eindtoets groep 8
CITO eindtoets groep 8
Atelier Abel groep 3

18 Paasfeest
19 Goede vrijdag
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
22 Meivakantie t/m 5 mei
Mei
6
7
10
16
21
30
31

Weer naar school!
Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur
Oud papier
Leerlingenraad
Jeugdverpleegkundige 09.00 – 15.00 uur
Groep 7 praktisch verkeersexamen
Hemelvaart, vrije dag
Vrije dag

