
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 15 – 21 mei 2021

VR-brillen 
We hebben sinds afgelopen week VR-brillen 
tot onze beschikking op school. Voordat we 
deze prachtige VR-brillen in gaan zetten in ons 
onderwijs, moesten we ze natuurlijk zelf 
uitproberen en dat was leuk! 

 

 

 

 

 

 

De VR-brillen zijn onderdeel van een pilot van 
Openbaar Onderwijs Emmen waar de Kubus, 
samen met obs ‘t Swarte Meer, aan 
meewerkt.  
Het project bevat o.a. materialen en scholing 
m.b.t. digitale geletterdheid en techniek.  
Woensdag hebben enkele leerkrachten 
scholing gehad over de inzet en de 
mogelijkheden van/met de VR-brillen. 
De komende weken zullen er leerkrachten 
geschoold worden in andere onderdelen van 
het project. De materialen zullen volgend 
schooljaar worden ingezet.  

Aankleding  
In de meivakantie hebben we nieuwe 
“bewoners” erbij gekregen in school en heeft 
de trap een metamorfose ondergaan.  
Op de foto’s kunt u zien dat er door de school 
heen veel nieuwe dieren te vinden zijn.  
Onze grote trap heeft de tafelsommen op de 
stootborden van de treden. Leuk en leerzaam. 
Het is prachtig geworden! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op maandag 14 en 
dinsdag 15 juni op school. Zo gauw het 
schema bekend is sturen we dat via 
SchouderCom. 

 

Pinksteren 
Aanstaande maandag zijn de kinderen vrij 
i.v.m. Pinksteren.  

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de MR 
Beste ouders/verzorgers, 
Een aantal weken geleden hebben jullie een 
bericht ontvangen vanuit de MR, dat wij op 
zoek waren naar nieuwe leden.  
Wij zijn ontzettend blij dat we jullie kunnen 
mededelen dat hier 2 ouders op hebben 
gereageerd. Dat betekent dat wij onze nieuwe 
leden voor de MR hebben gevonden.  
Wij heten Jan Jeuring en Ciska Plas van harte 
welkom en wensen jullie een fijne tijd in onze 
MR. Hieronder zullen zij zich even aan jullie 
voorstellen: 

Jan Jeuring 

Ik ben Jan 
Jeuring, 48 jaar 
jong, geboren en 
getogen in 
Emmen. Ik ben 
getrouwd met 
Claudia en vader 

van 3 kinderen (20, 17 en 4) en heb daarnaast 
3 bonus kinderen (11, 9, 7).  Er zitten 4 
kinderen op De Kubus. Waarvan de jongste in 
groep 1. 
Ik werk als Technisch Product Specialist bij 
Forbo Novilon in Coevorden.  
Ik ben verantwoordelijk voor installatie- & 
schoonmaakadvies. Daarnaast geef ik 
ondersteuning aan de buitendienst collega’s 
over de hele wereld,  op gebied van kwaliteit, 
producteigenschappen en klachten 
beoordeling. 
Ik ben al enkele jaren voorzitter van de 
Ouderraad van De Kubus, maar maak nu dus 
de overstap naar de MR. Ik wil graag actief 
mee denken en adviseren over het 
schoolbeleid wat er vanuit de gemeente wordt 
aangedragen. Daarnaast kijken naar de kansen 
die er zijn om kinderen een veilige omgeving 
in en rond school te geven. Kinderen moeten 
zich veilig voelen in en rond school als het gaat 
om pesten en discriminatie.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de verkeersveiligheid rondom school zie 
ik als een punt van aandacht.  
Op dit moment ben ik voorzitter van SC Erica 
en OR lid van Forbo Novilon. Voordat ik in de 
OR kwam bij Forbo Novilon, ben ik 18 jaar 
voorzitter van de personeelsvereniging van 
Forbo Novilon geweest. Mijn hobby’s zijn 
voetbal, sporten in het algemeen en 
ontspannen in de sauna. 
Mocht u meer van mij willen weten, dan kunt 
u mij (via de school) altijd bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Jeuring 

 

Ciska Plas 

Mijn naam is Ciska Plas en ik ga plaatsnemen 
in de MR. Ik ben 38 jaar, getrouwd met Mark 
en trotse mama van Laura (klas 1b) en 
Vincent. In het dagelijks leven ben ik 
docent/coördinator op een MBO school in 
Stadskanaal. Hier geef ik voornamelijk 
rekenen. Daarnaast zit ik op mijn school in de 
deelraad. Dit is een onderdeel van de OR. 
Hierdoor heb ik al de nodige ervaring met 
medezeggenschap. Het lijkt me erg leuk en 
interessant om hier in de MR te mogen 
plaatsnemen. 

Groet Ciska Plas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
Mei 

24 Tweede Pinksterdag, vrij 

25 Gezondheidsonderzoek groep 2 

26 Gezondheidsonderzoek groep 2 

31 Gezondheidsonderzoek groep 2 
 

Juni 

1 Gezondheidsonderzoek groep 2 
Oud papier 

3 Gezondheidsonderzoek groep 2 
14 Schoolfotograaf 

Jeugdarts 
15 Schoolfotograaf 

20 Vaderdag 

21 Deze week facultatieve oudergesprekken 
en gesprekken voorlopig advies groep 7 

23 ANWB Streetwise 
24 ANWB Streetwise 

 

Juli 

6 Oud papier 
7 Juffen- en meestersdag en jaarafsluiting 

9 ’s middags vrij! 
Zomervakantie t/m 22 augustus 2021 

 

 


