Uitgave 20 – 27 mei 2019
Baby nieuws
Juf Finke van groep 3A is op 13 mei 2019
bevallen van dochter Liz.
Alles gaat goed met moeder en baby! We
wensen het jonge gezin heel veel geluk
samen.

Keuzeklas Engels Middenbouw
In de keuzeklas Engels komt elke 6 weken een
nieuw thema aan bod. Dit schooljaar hebben
we o.a. gewerkt over school, kleding, lichaam,
dieren, eten en drinken. De leerlingen kunnen,
op hun eigen niveau, met verschillende
opdrachten aan de slag om Engelse woorden
te leren. Ze kunnen woorden van een
woordenlijst vertalen m.b.v. een
woordenboek of Google Translate, spelletjes
spelen op de website “Learning Chocolate”,
woordzoekers maken, werkbladen maken, een
eigen spel bedenken, een toneelstukje doen of
kiezen voor een creatieve verwerking. Ook
mogen ze zelf met ideeën komen voor een
verwerking. Ter afsluiting van de keuzeklas
spelen we altijd een aantal Engelse spelletjes
zoals bingo, true or false, the King of England
enz.

Schoolkorfbal
In week 20 was het schoolkorfbaltoernooi
voor de groepen 3/4 en de groepen 5/6.
Dit jaar deden er maar liefst 8 teams van
groep 3/4 en 5 teams van groep 5/6 mee van
onze school. Al deze teams hebben ontzettend
hun best gedaan en goed gepresteerd. Wij
willen graag alle ouders/verzorgers bedanken
voor de belangstelling op de avonden en voor
de begeleiding van alle teams.

Schoolatletiek
Dinsdagmorgen 21 mei zijn de kinderen van
de groepen 5/6 en 8 vertrokken op de fiets
naar de atletiekvereniging “de Sperwers” op
Sportpark de Meerdijk. De hele morgen
hebben de kinderen hun sportieve prestaties
kunnen laten zien op 5 verschillende
onderdelen. De 60 meter sprint, verspringen,
hoogspringen, balwerpen en tot slot de 6
minutenloop. Begeleiders tijdens het fietsen
en op de sportdag willen we graag bedanken
voor hun hulp.

Verkeersexamen groep 7
Dinsdag 21 mei heeft groep 7 het praktisch
verkeersexamen afgelegd. De kinderen
moesten in tweetallen een route afleggen op
de fiets en werden hierop beoordeeld. Helaas
zijn twee leerlingen niet geslaagd voor hun
praktijk examen, zij hebben volgend jaar een
herkansing. Voor het theoretisch examen zijn
inmiddels wel alle leerlingen geslaagd.

CITO toetsen
Deze week beginnen we weer met de Cito
toetsen in groep 2 t/m 7. In groep 2 worden
de toetsen Taal voor kleuters & Rekenen voor
kleuters afgenomen. Vanaf groep 3 zullen o.a.
de volgende toetsen worden afgenomen:
(Werkwoord) Spelling, Technisch lezen,
Begrijpend lezen en Rekenen. Met deze
toetsen van het leerlingvolgsysteem krijgen
wij op systematische wijze informatie over de
vorderingen die onze leerlingen maken. Zo
krijgen wij informatie over het resultaat van
het geboden onderwijs op leerling-, groepsen schoolniveau, kunnen wij aandachtspunten
formuleren en waar nodig maatregelen
treffen om ons onderwijs te verbeteren. Naast
de CITO toetsen maken wij uiteraard ook nog
gebruik van een aantal andere instrumenten
om de kwaliteit van ons onderwijs te
bewaken. Andere onderdelen van de
kwaliteitszorg zijn onder andere interne
controles, klassenbezoeken door de directie,
opbrengstvergaderingen en trainingen. Om
onze leerlingen voor te bereiden op de wijze
van afname, werken wij voorafgaand aan de
toetsweken met cito-oefenboekjes.

Van de leerlingenraad:
Het Kubus-Kinder-Festijn
Donderdag 13 juni is het Kubus-Kinder-Festijn
van OBS de Kubus.
Daarbij verzamelen alle kinderen van school
geld in voor een goed doel.
Dat doen ze door een onderneming te
beginnen. In deze onderneming verkopen ze
spullen of doen leuke activiteiten met
ouders/kinderen. De opbrengst van deze
onderneming gaat naar een goed doel en onze
school. ¼ deel gaat naar onze school en ¾ deel
van de opbrengst naar het goede doel. De
leerlingenraad heeft dit jaar samen met de
school gekozen om Het Prinses Máxima
Centrum in Utrecht als goede doel te steunen.
Dat deden ze door stemmen op te halen van
alle groepen van 5 t/m 8. Het Prinses Máxima
Centrum is een groot ziekenhuis waar
kinderen met kanker worden behandeld en
geholpen op een zo leuk mogelijke manier.
We willen graag veel geld ophalen. In elke
groep is wel wat te doen. Dus het zou leuk zijn
als jullie komen. Tot dan!
Namens de leerlingenraad,
Susy Alberts Groep 8A en Nick Bosma Groep 8
Musical groep 8
De kinderen van groep 8 krijgen vandaag de
uitnodiging van de feestelijke ouderavond
mee. Groep 8 presenteert op vrijdag 21 juni
de musical Sjoobizz. De uitnodiging bevat
tevens een opgavestrook. Zou u deze uiterlijk
vrijdag 14 juni aan uw zoon/dochter willen
meegeven?

Prijsjes voor de verloting
Om de kosten voor de musical zo laag
mogelijk te houden, wordt er op die avond
een verloting georganiseerd.
Wilt u misschien een prijsje beschikbaar
stellen die de leerlingen van groep 8 kunnen
verloten?
In de hal bij de grote trap staat een tafel
waarop we de prijsjes verzamelen.
Alvast bedankt namens de leerlingen en
leerkrachten van groep 8.

Ouderhulp in de bibliotheek in het
Kindcentrum
Op dit moment zijn we op zoek naar enkele
ouders die een dagdeel in de bibliotheek in
het Kindcentrum kunnen helpen.
Het gaat om de dinsdagmiddag (uitlenen aan
kleuters); tijdinvestering 1,5 uur en de
woensdagmorgen (boeken ruilen groep 6);
tijdinvestering 1,5 uur.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
•Computers (behalve de selfserviceapparaten) aan- en uitzetten
•Kinderen helpen met het lenen en inleveren
van boeken
•Opruimen
•Netjes houden van de materialen en de
ruimte (hal)
•Deelnemen aan het bibliotheek overleg
Aanmelden kan via de mail: adminkinholt@obs-kubus.nl of bij de locatieleider.

Agenda
Mei
30 Hemelvaart, vrije dag
31 Vrije dag
Juni
3
4
6
10
12
13
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
Kubus Kinder Festijn
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

