
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 17 – 9 juli 2021

Einde van een bewogen schooljaar 
En dan is het alweer de laatste schooldag van 
het schooljaar 2020-2021. 
Het was een bewogen schooljaar voor ons 
allen, voor de kinderen, het team en ook voor 
u als ouder/verzorger. 
Door alle maatregelen mochten de 
ouders/verzorgers nog steeds niet in school 
komen. We moesten de school ook nog 
sluiten en overstappen op “les op afstand”. 
Gelukkig hadden we al enige ervaring met een 
lockdown.  
We hopen dat volgend schooljaar de regels 
versoepeld worden en het weer een beetje 
“normaal” wordt. Daarover ontvangt u in de 
laatste week van de vakantie meer informatie. 

 

Afscheid 
We hebben deze week afscheid genomen van 
juf Astrid Homan. Zij gaat met pensioen. 
Ze werd donderdag door Lydia Jeuring en 
leerlingen van groep 8 op de fiets opgehaald 
van huis.  
Op de versierde fietsen ging de stoet richting 
de school. Daar stonden alle kinderen van de 
school haar zingend op te wachten. 
En daar stond ook de burgemeester!  
Een juf die 43 jaar in het onderwijs heeft 
gewerkt, waarvan 40 jaar op (min of meer) 
dezelfde school, daar wilde hij persoonlijk 
afscheid van nemen! 
Juf Homan kreeg een mooie sjerp om en heeft 
vervolgens de hele dag afscheid genomen van 
leerlingen en ouders/verzorgers. Er kwamen 
zelfs nog opa’s en oma’s langs die ooit hun 
kinderen in haar klas hadden. Het werd een 
heel gezellige dag waar we met veel plezier op 
terugkijken. 

  

 

Daarnaast hebben we, als team, afscheid 
genomen van onze clusterdirecteur Nel 
Grimme. Ook Nel heeft vele jaren in 
Emmerhout gewerkt. Eerst als directeur van 
“de Klokbeker” (later Hasselbraam), daarna 
kreeg ze “de Iemenkorf”  en “de Eekharst” 
erbij. De ontwikkeling en bouw van het 
huidige kindcentrum, waar onze school nu 
gevestigd is, was een kroon op haar werk.  
We willen haar bedanken voor haar 
jarenlange inzet voor onze school en de wijk 
Emmerhout. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Wolbers is al een hele tijd op de Kubus 
werkzaam geweest. Eerst als leerkracht en 
daarna als intern begeleider. Zij gaat m.i.v. het 
nieuwe schooljaar op de Montessorischool 
werken als intern begeleider. We bedanken 
Karin voor haar enorme inzet voor het team 
en de kinderen van de Kubus en we wensen 
haar veel succes op de Montessorischool. 

Marion Jakobs is de andere intern begeleider. 
Voor de baan van Karin Wolbers is inmiddels 
een vacature uitgegaan. 

Sanne Holman heeft ons dit jaar ondersteund 
als interim-ib’er. Daar waren we erg blij mee. 
Zij gaat per 1 augustus aan de slag als adviseur 
onderwijs bij OOE. We wensen haar veel 
succes in haar nieuwe functie. 

Kim Scholte is jarenlang een bekend gezicht 
op De Kubus geweest. Zij heeft heel wat jaren 
de administratie van De Kubus gedaan. Eerst 
vier dagen per week en daarna in combinatie 
met een functie op het bestuurskantoor van 
OOE. Ze gaat nu de volledige overstap naar 
het bestuurskantoor maken. Daar gaat ze zich 
bezighouden met de Public Relations.  
Een mooie nieuwe functie voor Kim. We zijn 
blij voor haar maar vinden het erg jammer dat 
ze niet meer op De kubus zal zijn. 

Regina Hemme was meerdere jaren werkzaam 
als onderwijsassistent. Zij maakt de overstap 
naar een school in Klazienaveen. 

Anja Dilling is vanaf maart de juf van de 
instroomgroep geweest, zij gaat vanaf volgend 
schooljaar op een school in Weiteveen 
werken. 

Martijn Veenhuijsen heeft vanaf september 
ingevallen in groep 8a. Hij heeft een nieuwe 
baan gevonden op De Atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet voor De Kubus en wensen ook hen 
veel succes voor de toekomst. 

  

 

 

 

Groep 8 
We hebben vanochtend afscheid genomen 
van de kinderen van groep 8. Nadat er flink 
met snoepjes was gestrooid in alle groepen, 
stonden ze om 11 uur klaar bij de deur.  In een 
lange rij verlieten ze de school. Eerst moesten 
ze door een lange haag waar ze werden 
toegejuicht door alle kinderen van de school 
en daarna werden ze door hun leerkrachten 
van het plein geveegd.  

Groep 8, heel veel succes en plezier in het 
voortgezet onderwijs! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend schooljaar 
Gelukkig kan ik u meedelen dat we de 
formatie rond hebben. In de vorige mail was 
het nog onduidelijk wie er zou vervangen, 
inmiddels weten we meer. 
Juf Vera Klein wordt de vervanger in groep 4a. 
Inmiddels hebben de kinderen al kennis met 
haar gemaakt. 
Meester Marlen Slip staat op donderdag en 
vrijdag, naast Esther Kuipers, in groep 4b. 
In groep 1a zal juf Wendy v.d. Veen op 
donderdag en vrijdag komen. 
We nemen dit schooljaar geen afscheid van 
Leah Lankhorst. Zij komt na de vakantie 
vervangen in groep 6b. 

Schoudercom 
Sommige ouders zullen na dit schooljaar geen 
account meer hebben. Informatie in 
Schoudercom is dan ook niet meer bereikbaar. 
Het is mogelijk om informatie uit de 
postvakken en foto’s te bewaren. 

- U kunt de inhoud van de Postvak 
mappen downloaden om te bewaren. 
Het gaat hierbij om de 
standaardmappen Ontvangen en Verz
onden en om zelfgemaakte mappen. 
Downloaden kan in de 
desktopweergave via Postvak > 
'Mappen beheren'. 

- U kunt foto’s die in blogs en 
nieuwsberichten geplaatst zijn 
bewaren. Op de desktop kan dit via 
rechtsklikken op een foto, in de App 
kan dit via langer aanklikken. Bewaren 
kan alleen per foto, niet voor alle 
foto's tegelijk. 

- U kunt via de Documenten tab 
documenten downloaden die u wilt 
bewaren. 

 

  

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Augustus 

23 Weer naar school! 
30 Schoolarts screening groep 7 

31 Schoolarts screening groep 7 

 

September 

1 Schoolarts screening groep 7 

2 Schoolarts screening groep 7 

6 Informatieve ouderavond 
27 Contactmomenten facultatief 

 

Het team van obs De Kubus 
wenst iedereen een heel fijne 
en veilige vakantie! 

 


