Uitgave 19 – 13 mei 2019
Keuzeklas groep 2 en 3
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met
de keuzeklassen in groep 2 en 3. De kinderen
kunnen kiezen uit sport en bewegen, atelier,
natuur en de winkel. In de winkel wordt onder
andere aandacht besteed aan het betalen van
gekochte spullen, boodschappenlijstjes maken
(door woorden te schrijven of van klei te
maken). Tijdens de keuzeklas natuur kunnen
de kinderen verschillende proefjes doen:
bijvoorbeeld drijven en zinken, welke geur ruik
je. Bij sport staat het bewegen centraal. In de
keuzeklas atelier wordt aandacht besteed aan
borduren, het goed kijken naar voorwerpen
(en hier een tekening of schilderij van maken)
en portrettekenen. De onderstaande foto’s
geven een kleine indruk van wat er tijdens de
keuzeklassen allemaal gedaan kan worden.

Korfbaltoernooi
Deze week vindt het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi weer plaats op de
sportvelden aan het Zwanenveld in de
Rietlanden. De groepen 3 en 4 mogen
vanavond al in actie komen en de groepen 5
en 6 woensdagavond. Het toernooi begint
beide avonden om 18.00 uur en duurt tot
20.00 uur. Kinderen die meedoen moeten om
17.45 uur aanwezig zijn.
De finalerondes voor groep 5 en 6 zijn op
donderdagavond. Heel veel succes allemaal!!

Kledingactie
Beste ouders, verzorgers, voogden,
net als voorgaande jaren is er in mei weer een
kledingactie. Kleding, schoenen, skeelers,
snowboots of stoffen die u niet meer gebruikt
kunnen worden ingeleverd. Stichting Sympany
zal de kledingzakken bij onze school komen
ophalen. Met het opgehaalde geld kunnen we
voor een deel de keuzeklassen ondersteunen
en een deel zal voor de ondersteuning van de
activiteiten gebruikt worden.
De kledingzakken kunnen ingeleverd worden
op de volgende data: maandag 20 mei t/m
woensdag 22 mei.
U kunt de kledingzakken inleveren op school.
Donderdagochtend 23 mei zullen de zakken
opgehaald worden.
We hopen dat iedereen ons weer net zo goed
wil helpen als vorig schooljaar.
U een opgeruimde kast en de kinderen
genieten van de keuzeklassen en activiteiten.
Opgeruimde groet van de ouderraad.

Schoolgeld en ouderbijdrage
Beste ouder(s), verzorger(s), voogden,hierbij
een reminder voor het betalen van schoolgeld
en ouderbijdrage. De ouderraad (OR)
organiseert in samenwerking met de
activiteitencommissie (AC) de nietlesgebonden activiteiten. Dit zijn: SintMaarten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, Pasen,
Koningsspelen, jaarafsluiting en schoolreis.
De activiteiten kunnen alleen uitgevoerd
worden door een bijdrage van de
ouders/verzorgers. Zowel het schoolgeld als
de ouderbijdrage zijn (even als de afgelopen
jaren) €26,00. Totaal dus €52,00.
Dit kan overgemaakt worden op
rekeningnummer: NL36RABO 01668 59 389
o.v.v. de Voor- en Achternaam van uw kind en
de groep. Wanneer uw kind is ingeschreven na
1 januari 2018 hoeft u slechts € 26,00 te
betalen. Graag zouden we beide betalingen
uiterlijk 31 mei 2019 binnen hebben.
We willen u er op wijzen dat de gemeente
Emmen extra ondersteuning biedt aan
huishoudens met een laag inkomen. Als u tot
de doelgroep behoort dan kunt u gebruik
maken van een aantal regelingen, onder
andere de participatiewebshop. Meer
informatie kunt u vinden via
www.participatiewebshop.emmen.nl
LET OP! Als betalingen niet op tijd voldaan
worden zal dit betekenen dat uw
zoon/dochter niet mee gaat met de
schoolreis en misschien ook niet van andere
activiteiten kan genieten.
Wanneer u nog vragen heeft over
bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen
met:
Karin Vogelaar, penningmeester,
karinvogelaar@gmail.com, 06-31912235
(graag via WhatsApp)
Jan Jeuring, voorzitter,
jan.jeuring@forbo.com, 06-18482270
Met vriendelijke groet,
Ouderraad OBS de Kubus.

Activiteiten in de bibliotheek
Legomiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Opgave:www.actiefinemmen.nl (ActiviteitenBredeschool Emmerhout)

Agenda
Mei
13 Korfbaltoernooi groep 3/4
15 Korfbaltoernooi groep 5/6
16 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 15.00 uur
Finale korfbal groep 5/6
20 Kledinginzameling
21 Groep 7 praktisch verkeersexamen
Kledinginzameling
22 Kledinginzameling
30 Hemelvaart, vrije dag
31 Vrije dag
Juni
3
4
6
10
12
16
17
19
20
21
24
25
27
28

Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur
Oud papier
GMR vergadering
Pinkstermaandag, vrije dag
Groep 7 gastles waterschap
Vaderdag
Schoolreis groepen 7
Groep 7A gastles waterschap
Schoolreis groepen 5
Musical groep 8/8A
Schoolreis groepen 1 en 2
Schoolreis groepen 3 en 4
Schoolreis groepen 6
Leerlingenraad

Juli
1

Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7
Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur
2 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7
Oud papier
10 Jaarafsluiting
12 12.00 uur zomervakantie!
13 Zomervakantie t/m 25 augustus

