
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 16 – 1 april 2019

De Week van het geld 
Afgelopen week was de “Week van het geld” 
Alle groepen hebben hier op hun eigen manier 
aan meegedaan. Zo hadden de groepen 8 o.a. 
een uitstapje naar een interactief geldfeest en 
werden er gastlessen verzorgd door “Bank 
voor de klas” in de groepen 7.  
Ook werd er gesproken over spaartijd, 
reclame en klusjes. 

De groepen 5 en 6 werkten met de digitale 
“Cash quiz” in de klas en leerden in welke 
landen met de euro betaald kan worden.  
Ook werd er aandacht besteed aan hoe je 
kunt zien of geld echt is of vals en of je genoeg 
geld hebt om een cadeautje te kopen. 

In de groepen 4 werd gekeken hoe geld wordt 
gemaakt, hoe een boef boodschappen doet en 
werd er gepind met Jip. 

In de groepen 3 kwamen de leerlingen in 
aanraking met de verschillende waardes van 
euro's, sparen of uitgeven en leerden ze 
pinnen met Jort.  

In de groepen 1, 2 leerden de kinderen 
spelenderwijs hoe geld eruit ziet, door heel 
goed te kijken naar de euromunten en 
eurobiljetten. Ze bekeken een filmpje over 
winkeltje spelen, (en speelden dit zelf na in de 
klas) telden euromunten en zongen een liedje. 

Al met al een leuke en vooral leerzame week! 

 

 

 

 

De Grote Rekendag 
Woensdag 3 april staat in het teken van  
“De Grote Rekendag”. Ieder jaar besteedt de 
Kubus hier aandacht aan.  
Het is een dag voor alle scholen in Nederland 
en Vlaanderen en staat in het teken van 
rekenen.  
Het thema dit jaar is : “Uit verhouding” 
Kinderen verkennen tal van situaties waarin 
de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er 
genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje 
of zak patat voor een snackbar.  
Het verkennen van dergelijke situaties leidt 
tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook 
tot meetactiviteiten en het verkennen van de 
ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel 
is kinderen onderzoekend te laten rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op.  
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoolfotograaf 
Vandaag en vrijdag is de schoolfotograaf op 
school. Ale kinderen worden individueel, met 
broertje(s) en/of zusje(s) en met de hele klas 
gefotografeerd. Binnenkort ontvangt u een 
kaart met inloggegevens en kunt u de foto’s 
online bestellen. 

 

Babynieuws 
Dinsdag 26 maart is juf Haan van groep 4B/5B, 
bevallen van een gezonde zoon. We wensen 
het jonge gezin heel veel geluk samen!  

Opnames brandweer presentatie 
De brandweer geeft lessen “brandveilig leven” 
op de basisschool. Zij zijn onlangs in alle 
groepen geweest om deze lessen te geven. 
In de groepen 4 en 5 worden lessen gegeven 
met robotjes. Met het programmeren van 
robotjes leren de kinderen de stappen ‘wat te 
doen bij brand.’  
Dit lesidee is landelijk genomineerd voor de 
innovatieprijs van de brandweer in Nederland, 
“De Gouden Rookmelder”. 
Vorige week woensdag zijn er filmbeelden 
gemaakt van de les met robotjes in groep 
4B/5B. De filmbeelden worden verwerkt in de 
presentatie van dit lesidee.  

 
 

 

 

 

 

Opnames promotiefilm  
Afgelopen donderdag was er een filmploeg op 
school voor het maken van een promotiefilm 
van de Kubus. In deze film willen we in het 
kort laten zien hoe het onderwijs op de Kubus 
gegeven wordt. 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u 
regelmatig met uw kind het 
consultatiebureau. Als een kind op de 
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, 
maar we blijven de groei en ontwikkeling 
volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD 
Drenthe geeft advies over gezondheid, 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 
0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons 
terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen 
of om grote zorgen.  
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , 
jeugdverpleegkundige , jeugdarts en 
logopedist, helpt u bij vragen over de groei en 
ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben 
wij overleg met de school op het moment dat 
er zorgen zijn. Bijvoorbeeld als uw kind 
langdurig ziek is of vaak verzuimt. We werken 
hierbij samen met de maatschappelijk werker 
en de intern begeleider. De assistent voert het  
gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in 
groep 2 en groep 7.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit: 
• het invullen van een vragenlijst via “Mijn 
Kinddossier” door ouders. 
• het meten van lengte, gewicht en controle 
van de ogen en het gehoor van uw kind. 
 
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek 
om een vragenlijst in te vullen. 
In dit ouderportaal, welke te benaderen is via 
www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook 
informatie over de gezondheid, ontwikkeling, 
groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de 
leeftijd van 12 jaar.   
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-
taalontwikkeling. Uw kind kan worden 
uitgenodigd voor onderzoek bij onze 
logopedist.   
 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden 
of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee 
rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -
artsen denken graag met u mee. U kunt ons 
bellen voor een telefonisch advies of voor een 
afspraak op  het spreekuur van de arts of 
jeugdverpleegkundige.   
 

Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid 
of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, 
geboortedatum en de school van uw kind. U 
kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 
uur bellen naar 088-2460246. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Margrietha Memelink (jeugdarts) en  
Yvonne te Velde (jeugdverpleegkundige). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

April 

1 Atelier Abel groep 4/4A/4A 

Schoolfotograaf 

Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur 
2 Oud papier 

3 Grote Rekendag 

4 Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

GMR vergadering 

5 Atelier Abel groep 3A 
Schoolfotograaf 

8 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 12.00 uur 

12 Koningsontbijt en Koningsspelen 

15 Groep 7 fietskeuring 

16 CITO eindtoets groep 8 

17 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 Weer naar school! 
Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur 

7 Oud papier 

10 Leerlingenraad 

16 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 15.00 uur 

21 Groep 7 praktisch verkeersexamen 

30  Hemelvaart, vrije dag 

31 Vrije dag 

 


