Uitgave 2 – 2 september 2019
Oudergesprekken
Volgende week zijn er oudergesprekken,
tijdens deze gesprekken mag u uw kind
meenemen.
U kunt zelf uw gesprek digitaal plannen.
Dit kan d.m.v. onze Kubus-app. Hierin vindt u
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.

Kubus App
Beste appgebruikers, wilt u eraan denken dat
u de juiste groepen volgt? Bij ‘instellingen’ in
de app een vinkje voor de juiste groep zetten
a.u.b.
Gebruikt u de app nog niet? Deze is gratis te
downloaden via de App-store of Google’s
playstore.

Keuzeklas en wereldtijd
Deze week starten voor de groepen 4 en 5 de
keuzeklassen weer.
De kinderen kunnen kiezen uit de volgende
klassen: Atelier, Techniek en wetenschap ,
Drama/creatief schrijven, Koken en Engels.
De groepen 2 en 3 starten later in het jaar met
de keuzeklassen.

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 4 september kunnen er geen
gesprekken meer worden gepland.
Ouders die daarna niet hebben ingeschreven
worden alsnog uitgenodigd d.m.v. een briefje.

Vanaf groep 6 integreren we de keuzeklassen
in wereldtijd.
Het is een volgende stap in de ontwikkeling
van de onderzoekende en ontwerpende
houding (deep learning) van onze leerlingen.
We creëren zo meer tijd om deze
verdiepingsslag te maken.
Vanuit een thema werken we aan alle
vakgebieden. De verschillende vakken die de
kinderen in de keuzeklas hebben gehad
zoals o.a. natuur, techniek en wetenschap,
atelier, Engels en koken krijgen nu een plaats
in wereldtijd.

Opfrissen na de gymles
De kinderen hebben de mogelijkheid om te
douchen na de gymles, dit is niet verplicht.
Het is wel verplicht dat de kinderen zich
opfrissen met een washandje. Kinderen die
deodorant willen gebruiken mogen alleen een
roller gebruiken, geen spuitbus.

Kubus- Fotowedstrijd
Er zijn vele inzendingen gedaan voor de
Kubus-Fotowedstrijd. Hartelijk dank allemaal!
Mooi om te zien waar jullie in de vakantie je
boeken lezen. De jury zal zich buigen over de
inzendingen en binnenkort worden er een 1e,
2e en 3e prijs uitgereikt.
Agenda
September

Oproep MR leden
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) zijn
we op zoek naar nieuwe leden. De MR bestaat
bij ons uit vier ouders en vier leerkrachten.
De locatiedirecteur is adviserend lid.
De ouders en leerkrachten hebben via deze
raad invloed op het beleid dat door het bestuur
(de gemeente Emmen) wordt bepaald.

Als u interesse heeft om zitting te nemen in de
MR, kunt u een mail sturen naar:
admin-kinholt@obs-kubus.nl

Oproep luizenouders
Het luizen opsporingsteam is nog op zoek naar
ouders die mee zou willen helpen met de
controles. Na iedere schoolvakantie is er een
luizencontrole.
Aanmelden kan via de mail:
admin-kinholt@obs-kubus.nl
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Deze week gezondheidsonderzoek groep 7
Oud papier
Spreekuur jeugdarts 09.00-15.00 uur
Contactmiddag/avond
10 Contactmiddag/avond
12 Dode hoek lessen groep 7 en 8
13 Dode hoek lessen groep 7 en 8
Oktober
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Oud papier
Schoolkamp groep 8
Start Kinderboekenweek
3 Schoolkamp groep 8
4 Schoolkamp groep 8
7 Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur
11 Voorleeswedstrijd groep 7/8 13.00 uur
16 Einde Kinderboekenweek
21 Herfstvakantie t/m 27 oktober
November
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Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur
Oud papier
Studiedag, kinderen vrij
Sint Maarten

