Uitgave 15 – 30 juni 2020
Einde schooljaar
Het schooljaar zit er bijna op, een jaar dat we
niet snel zullen vergeten… We zijn er trots op
hoe ouders, leerlingen en leerkrachten de
afgelopen periode ervoor hebben gezorgd dat
het onderwijs ‘gewoon’ door kon gaan.
Op naar volgend schooljaar, waar we hopelijk
weer normaal naar school kunnen gaan.

We nemen afscheid van nog meer collega’s.
Juf Unij heeft een aanstelling gekregen op een
andere school binnen Openbaar Onderwijs
Emmen. We bedanken haar voor alle jaren dat
ze bij ons heeft gewerkt en wensen haar heel
veel succes en plezier op de nieuwe school!
Ook een aantal tijdelijke leerkrachten en
onderwijsassistent gaan onze school verlaten.
Juf Lankhorst, meester Veenhuijsen, meester
van der Pal, juf Veldwijk, juf Vinke, juf Norder
en juf Hemme. Bedankt voor jullie inzet en tot
ziens! En zoals al eerder vermeld in de
Kubuzz, zeggen we donderdag gedag tegen juf
Nieuwenhuis, zij gaat met pensioen.

Formatie en groepsindeling
Vandaag krijgen de leerlingen de
groepsindeling voor volgend schooljaar op
papier mee naar huis.

Afscheid
Na 13 jaar in Emmerhout gewerkt te hebben
neem ik aan het eind van deze week afscheid
van de Kubus.
De Kubus, een prachtig gebouw, een school
waar ik met heel veel plezier gewerkt heb.
Het is een vreemde tijd om afscheid te nemen.
Gelukkig zijn de kinderen wel weer allemaal
op school.
Het is raar om geen handen te kunnen geven
en mensen te kunnen bedanken.
Sommige van u zal ik deze week nog zien,
maar alle anderen wil ik bedanken voor de
samenwerking en wie weet TOT ZIENS!
Henny Wijngaarden

Nieuwe leerkrachten
We verwelkomen in het nieuwe schooljaar
ook weer een aantal nieuwe leerkrachten op
de Kubus. Juf Wiebing, juf Broekman en juf
von der Weide. We wensen de nieuwe juffen
een hele fijne tijd en veel succes toe op de
Kubus!
Ook wensen we onze nieuwe locatieleider
Lydia Jeuring heel veel werkplezier op de
Kubus!

Allemaal heel erg bedankt!
Tijdens de periode van het thuisonderwijs
hebben we een beroep gedaan op alle ouders
en verzorgers om de kinderen te helpen bij
het thuiswerken. Met elkaar hebben we de
kinderen op een zo goed mogelijke manier
door deze lastige periode heen gekregen.
Door de maatregelen waar we ons aan
moeten houden, lukt het helaas niet om
verschillende activiteiten te houden zoals we
graag hadden gewild en al gepland hadden.
We hebben hier goed over nagedacht en
samen met de ouders van de
activiteitencommissie hebben we gezocht
naar passende alternatieven. Deze ouders
hebben ons op afstand goed bijgestaan en
geholpen.
We willen dan ook namens alle kinderen en
teamleden van obs De Kubus alle ouders heel
erg bedanken voor hun inzet!

Agenda
Juli
1
2
3

Jaarafsluiting in eigen klas
Afscheid juf Nieuwenhuis
Laatste schooldag
Uitzwaaien groep 8
12.00 uur vrij!
Zomervakantie t/m 16 augustus

Wij wensen iedereen
een hele fijne
zomervakantie toe!
Tot ziens op maandag
17 augustus!

