
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 2 – 10 september 2018

Kennismakingsgesprekken 
In de week van 17 september zijn er 
kennismakingsgesprekken. U kunt zelf uw 
gesprek weer digitaal plannen.  
Dit kan d.m.v. onze Kubus-app. Hierin vindt u 
vanaf maandag 10 september in het menu de 
gesprekkenplanner. Met behulp van de naam 
+ geboortedatum van uw kind kunt u een tijd 
kiezen waarop u in gesprek kunt met de 
leerkracht. De leerkracht heeft data en 
tijdstippen klaargezet waarop dit kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inschrijving krijgt u een bevestigingsmail en 
één dag voor het gesprek een 
herinneringsmail.  
In de bevestigingsmail staat een 
annuleerknop. Hiermee kan een afspraak 
ongedaan worden gemaakt.  
Na woensdag 12 september kunnen er geen 
gesprekken meer worden gepland.  
Ouders die daarna niet hebben ingeschreven 
worden alsnog uitgenodigd d.m.v. een briefje. 
 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden van 
harte uitgenodigd om samen met hun ouders 
naar de kennismakingsgesprekken te komen. 

Onderwijsassistenten 
Dit schooljaar zijn er een heel aantal 
onderwijsassistenten bij ons op school komen 
werken. Zij ondersteunen de leerkrachten in 
de groep.  

 

Directietaken meester Grummel 
In verband met de opleiding tot schoolleider, 
die meester Grummel volgt, vervult hij op 
donderdag en vrijdag directietaken. 
 

 

 

Parkeren voor de school 
Nog even als reminder.. Het is niet toegestaan 
om uw auto voor de school te parkeren 
wanneer u de kinderen naar school brengt en 
ophaalt. De parkeerplaatsen bij het 
winkelcentrum zijn hiervoor bestemd.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Activiteitencommissie. 

 

 

Oproep voor TSO (Tussen Schoolse Opvang) 
Zijn er nog ouders/verzorgers die mee zouden 
willen helpen met en bij de TSO? 
De bedoeling is dat u tijdens het eten en het 
spelen de kinderen begeleidt. 
Er staat een kleine vergoeding tegenover. 
Ook de gezelligheid met de kinderen en de 
andere begeleiders is natuurlijk meegenomen. 
Men kan en mag contact opnemen met Tiny 
06-48726873 of met school . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 
Herfstvakantie:   
20 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie:   
22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:   
16 februari  t/m 24 februari 2019 
Goede vrijdag:   
vrijdag 19 april 2019 
Paasmaandag:   
maandag 22 april 2019 
Meivakantie:   
23 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart + vrijdag opvolgend: 
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 
Pinkstermaandag:   
maandag 10 juni 2019   
Zomervakantie:   
12 juli 12.00 uur t/m 25 augustus 2019 

Vrije dagen: 
donderdag 20 september 2018 
woensdag 20 maart 2019 
(in verband met studiedagen) 
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Agenda 

 

September 

17 Contactmiddag/avond  

18 Contactmiddag/avond 

20 Studiedag team, kinderen vrij 

 

Oktober 

2 Oud papier 

3 Schoolkamp groep 8 
Start kinderboekenweek t/m 14-10 

4 Schoolkamp groep 8 

5 Schoolkamp groep 8 

22 Herfstvakantie t/m 28 oktober   

 

 

 
 


