
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 19 – 16 juli 2018

Jaarafsluiting 
Woensdag 18 juli wordt het schooljaar voor de 
kinderen feestelijk afgesloten.  
De groepen 1 tot en met 4 blijven op school 
en gaan allerlei leuke activiteiten doen.  
De kinderen hoeven geen fruit en drinken 
meenemen, daar wordt voor gezorgd. 
De groepen 5 tot en met 8 gaan met z’n allen 
op de fiets naar de bioscoop. Wilt u de fiets 
van uw kind goed controleren op gebreken, 
zodat de kinderen niet met pech langs de weg 
komen te staan. De kinderen kunnen hun 
eigen fruit en drinken meenemen voor in de 
pauze van de film. 

 

Wereldtijdnieuws 
Wereldtijd groep 8 
Bij onze laatste wereldtijd mochten we zelf 
een onderwerp en een manier van 
presenteren kiezen. Iedereen had erg 
originele ideeën, wij ( Joyce & Emily ) deden 
het over wolven en hebben dat gepresenteerd 
in vorm van een tijdschrift en daar later een 
Kahoot ( online quiz ) over gegeven.  
Eerst hebben we veel informatie opgezocht en 
hebben we ook in andere tijdschriften 
gekeken hoe die in elkaar zaten. De informatie 
hebben we in hoofdstukken opgedeeld en 
veel plaatjes toegevoegd. Toen hebben we het 
op een USB-stick gezet en het op school 
uitgeprint. De blaadjes die we hebben 
uitgeprint hebben we aan elkaar geniet en 
uitgedeeld aan de klas. De klas had tijd om te 
lezen en notities te maken daarna gaven we 
de Kahoot over wolven die we zelf hadden 
gemaakt.  

We hebben er een 8 voor gekregen. We 
werkten er in de middag op school aan en ook 
vaak thuis. We hebben super veel over dit 
onderwerp geleerd. Wij en de klas vonden het 
heel leuk om te doen en we zouden dit graag 
nog een keer willen doen. Het publiek leert 
veel meer over het onderwerp dat wordt 
gepresenteerd omdat de kinderen het 
vertellen/presenteren met plezier.  

Met vriendelijke groet : Joyce & Emily uit 
groep 8. 

 

Klimaat Kindcentrum Emmerhout 
Naar aanleiding van de meldingen over de 
lucht- en temperatuurkwaliteit in het 
kindcentrum Emmerhout heeft de gemeente 
Emmen diverse aanpassingen laten verrichten 
ter verbetering van het klimaat. Na deze 
aanpassingen zijn de wekelijkse metingen van 
de lucht- en temperatuurkwaliteit conform de 
gestelde eisen. Periodiek worden er metingen 
verricht en gekeken of de waarden aan de 
gestelde eisen blijven voldoen. Tot op heden 
laten deze metingen geen afwijkingen zien.  
Als er via de locatieleiders van de scholen toch 
nog een melding over het klimaat komt, dan 
wordt dit direct opgepakt en uiterst serieus 
genomen. Samen met de leverancier wordt 
een plan van aanpak gemaakt en actie 
ondernomen. De locatieleiders worden op de 
hoogte gehouden van de voortgang.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking nieuwe leerkracht 
Deze week zullen alle kinderen even kennis 
maken met de leerkracht die zij volgend jaar 
krijgen. De nieuwe leerkracht, juf van de 
Kamp, komt vanmiddag kennismaken met de 
kinderen van groep 4. 

 

Kubus-Kinder-Festijn 
Ook dit jaar is het Kubus-Kinder-Festijn weer 
een enorm succes gebleken. Kinderen hebben 
hun uiterste best gedaan om, door zelf dingen 
te ondernemen, geld te verdienen. Zo konden 
mensen/kinderen zich laten schminken, zelf 
een schilderij maken, spellen spelen zoals 
dammen of blikgooien. Er waren vele 
versnaperingen voor weinig geld te koop, 
evenals leuke tweedehandsspullen.  
Echte grote succesnummers waren met name 
slime (laten) maken, zelf een hamburger 
bakken en gooien op meester en/of juf met 
waterballonnen en sponzen! Maar het 
allergrootste succes was het geld dat 
ingezameld is voor het KWF namelijk: 

€2380,23 

Dit hele bedrag hebben we overgemaakt naar 
het KWF. Hartelijk dank voor de grote inzet, 
op welke manier dan ook, die tot dit prachtige 
resultaat heeft geleid! 

 

 
 
 

 

 

 

Oproep AC leden 
Voor het komende schooljaar zijn we op zoek 
naar nieuwe leden voor de 
activiteitencommissie. 
De activiteitencommissie bestaat uit 8-10 
leden en samen regelen zij de activiteiten, 
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, jaarafsluiting, 
enz. 
Lijkt het jou leuk om meer betrokken te zijn bij 
school? 
Ben jij creatief, een doener en actief? 
Meld je dan aan via acdekubus@outlook.com 

Vriendelijke groet, de activiteitencommissie. 

Dank u wel ……  
Namens alle kinderen en leerkrachten van 
onze school willen wij u heel erg bedanken 
voor uw hulp en inzet tijdens het afgelopen 
schooljaar.  
Uw hulp wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Zonder deze hulp was het niet mogelijk 
geweest, om de diverse activiteiten door te 
laten gaan. 

 

Agenda 
Juli 

18 Jaarafsluiting 

20 Rapporten mee 

21 Zomervakantie t/m 2 september 

 

Wij wensen iedereen een hele 
fijne zomervakantie! 

Wij zien beginnen weer op 
maandag 3 september! 
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