Uitgave 18 – 16 april 2019
Kok in de klas in de groepen 7
De Kubus is één van de scholen die mag
deelnemen aan het Kok in de Klas – event,
georganiseerd door het steunpunt
Smaaklessen.
Vorige week heeft groep 7 les gehad over
eten, smaak en koken van een echte chef- kok.
Volgende week krijgt groep 7A de les van de
chef-kok.

Cito eindtoets groep 8
Vandaag en morgen wordt de Cito eindtoets
afgenomen bij de kinderen van groep 8.
We wensen hen veel succes met de toets!

Paasfeest
Donderdag 18 april vieren we het Paasfeest op
school. Dit jaar hebben we geen Paasontbijt,
omdat we vorige week al een ontbijt hebben
gehad tijdens de Koningsspelen. De kinderen
moeten op deze dag gewoon hun eigen eten
en drinken meenemen.

Schoolvoetbaltoernooi
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8
van de gemeente Emmen. De Kubus doet mee
met 3 teams. Iedereen is van harte welkom
om de teams te komen aanmoedigen. Het
toernooi begint om 09.30 uur op sportpark
Angelslo.
De finales worden vanaf 11.30 uur gespeeld.
Zet hem op Kubus!!

We wensen iedereen een fijne meivakantie!

Kledingactie

Wilt u uw oude kleding en textiel gaan
opruimen in de meivakantie? De Kubus zamelt
dit graag in! Helaas kunnen we op dit moment
nog geen datum noemen, maar er komt
binnenkort wel weer een inzamelingsactie.
Na de meivakantie hoort u hier meer over.

Agenda
April
16 CITO eindtoets groep 8
17 CITO eindtoets groep 8
Atelier Abel groep 3

18 Paasfeest
19 Goede vrijdag, vrije dag!
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

