
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 21 – 11 juni 2019

Werken over het thema avontuur 
Groep 2b heeft de afgelopen weken over het 
thema avontuur gewerkt. Het begon met een 
spannende reis naar China. Pompom wilde 
graag naar China, hij was enthousiast 
begonnen met het graven van een gat om zo 
in China uit te komen. De vraag die de 
kinderen zichzelf stelden was: “Hoe kom ik 
eigenlijk in China?”. Om op deze vraag een 
antwoord te krijgen, zijn ze op onderzoek uit 
gegaan. Ze hebben onder andere op de 
wereldbol bekeken waar Nederland en China 
liggen. Verder hebben ze de plattegronden 
van verschillende landen bekeken en ze 
ontdekten zo dat op elke kaart de kleuren veel 
vertellen over hoe een gebied eruit ziet. Deze 
kennis hebben ze weer gebruikt om een eigen 
kaart in te kleuren. Tijdens de werkles hebben 
de kinderen gebouwd, gelezen, getekend, etc. 
over China. Als laatste hebben ze nog 
‘Chinese’ kralen gemaakt van brooddeeg. Van 
deze kralen hebben ze armbandjes en 
kettingen gemaakt die ze tijdens het Kubus 
Kinder Festijn op 13 juni a.s. zullen verkopen.  

 

       

       

 

 

 

 

 

 

Kubus Kinder Festijn 
Donderdag 13 juni is het Kubus Kinder Festijn! 
Alle groepen proberen zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum 
in Utrecht. 
Het Kubus Kinder Festijn is voor alle kinderen, 
ouders en belangstellenden. Het begint om 
14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. 
U komt toch ook? 

 

Schoolreis groep 1 en 2 
Hoera!  Maandag 24 juni gaan de groepen 1 
en 2 op schoolreis! We gaan naar Cowboy’s & 
Indianen speelreservaat in Coevorden.  
We kunnen daar spelen in de sfeer van het 
Wilde Westen. Tussen de middag eten we met 
elkaar. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.kinderspeelparadijscoevorden.nl  
Denkt u aan het volgende:  

 De kleuters moeten om 8.30 uur in de 
klas zijn 

 De naam van uw kind s.v.p. in de 
schoenen en jas zetten 

 Gemakkelijke schoenen (liefst geen 
veterschoenen) en niet te warme 
kleding aan  

 Een huisregel van het speelparadijs is 
dat de kinderen verplicht hun sokken 
moeten aanhouden tijdens het spelen 
in verband met hygiëne en veiligheid.  

http://www.kinderspeelparadijscoevorden.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 Wilt u er voor zorgen dat uw kind 
sokken aan heeft? 

 Geen eten, geen drinken en geen 
snoep meegeven 

U kunt uw kind uitzwaaien vanaf plm. 08.45 
uur. De bus staat bij Het Waal (oude locatie 
OBS de Kubus). Rond 14.30 uur verwachten 
wij terug te zijn bij Het Waal en kunt u uw kind 
meenemen naar huis.  
Met vriendelijke groeten,  
de leerkrachten van groep 1 en 2 

 

 

Schoolreis groep 3 en 4 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van 
groep 3 en 4. Op dinsdag 25 juni gaan wij op 
schoolreis. We gaan naar familiepark 
Nienoord in Leek.  
Voor meer informatie, kijk op de website: 
https://www.landgoednienoord.nl 
De kinderen moeten om 8.30 uur op school 
zijn. Rond 8.45 uur vertrekken we lopend naar 
Het Waal. Vanaf hier zullen de bussen om 9.00 
uur vertrekken. Wanneer u uw kind wilt 
uitzwaaien, willen we u verzoeken bij  
Het Waal te gaan staan. Wij kunnen dan rustig 
met de groepen die kant op lopen.  
Wij verwachten rond 15.30 uur weer terug bij 
Het Waal te zijn. 
De kinderen krijgen tussen de middag patat, 
drinken en een ijsje. Daarnaast mogen ze 
onbeperkt ranja drinken. De kinderen mogen 
indien nodig extra eten en drinken 
meenemen.  
 

 

 

 

 

 

Ouders, letten jullie op het weerbericht?  
Zorg voor goede schoenen en eventueel 
regenkleding en/of  zonnebrandcrème.   
Groeten, 
de leerkrachten van de groepen 3 en 4.  

 

Schoolreis groep 5 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van 
groep 5. Op donderdag 20 juni gaan wij op 
schoolreis. We gaan naar Dinoland te Zwolle! 
Voor meer informatie, kijk op de website: 
https://www.dinoland.nl 
De kinderen moeten om 8.10 uur op school 
zijn. Rond 8.20 uur vertrekken we lopend naar 
Het Waal. Vanaf hier zullen de bussen om 8.30 
uur vertrekken. Wanneer u uw kind wilt 
uitzwaaien, willen we u verzoeken bij Het 
Waal te gaan staan. Wij kunnen dan rustig 
met de groepen die kant op lopen. Wij 
verwachten rond 16.00 uur weer terug bij Het 
Waal te zijn. De kinderen krijgen tussen de 
middag patat, drinken en een ijsje. Daarnaast 
mogen ze onbeperkt ranja drinken.  
De kinderen mogen indien nodig extra eten en 
drinken meenemen. Ouders, letten jullie op 
het weerbericht? Zorg voor goede schoenen 
en eventueel regenkleding en/of  
zonnebrandcrème. 
Groeten, de leerkrachten van de groepen 5.  

 

https://www.landgoednienoord.nl/
https://www.dinoland.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schoolreis groep 6 
Beste kinderen van groep 6 en 
ouders/verzorgers,  
het schoolreisje komt steeds dichterbij! En wel 
op donderdag 27 juni 2019. Jullie gaan naar 
attractiepark Slagharen! Neem vast een kijkje 
op de website: 
https://www.slagharen.com/nl/attractiepark
We verwachten jullie donderdag 27 juni om 
8.30 uur op school, de bus vertrekt om 9.00 
uur vanaf Het Waal. Rond 16.00 uur hopen we 
weer op Het Waal aan te komen. De lunch 
wordt op deze dag verzorgd door het park. 
Het is wel verstandig dat je zelf fruit, drinken 
en wat lekkere dingen meeneemt. Het 
meenemen van je mobiele telefoon en geld is 
niet toegestaan.  
Ouders, letten jullie op het weerbericht?  
Zorg voor goede schoenen, kleren die nat 
mogen worden en eventueel regenkleding of  
zonnebrandcrème.  
Wij hopen dat jullie er zin in hebben!!! 
Groeten, de leerkrachten van groep 6. 

 

 

  

 

Schoolreis groep 7 
Beste kinderen van groep 7 en 
ouders/verzorgers,  
Bijna is het voor jullie zover! Jullie gaan op 
schoolreis op maandag 17 juni 2019 naar 
Avonturenpark Hellendoorn!  
Neem vast een kijkje op de website: 
http://www.avonturenpark.nl 
We verwachten jullie maandag 17 juni om 
8.15 uur op school, de bus vertrekt om 8.30 
uur vanaf de parkeerplaats bij Het Waal.  
Rond 15.30 uur zijn we weer terug op school.  
 

 

 

 

 

 

 
De lunch wordt verzorgd door het park.  
Het is wel verstandig dat je zelf fruit, drinken 
en wat lekkere dingen meeneemt.  
Het meenemen van je mobiele telefoon en 
geld is niet toegestaan.  
Ouders, letten jullie op het weerbericht?  
Zorg voor goede schoenen, kleren die nat 
mogen worden en eventueel regenkleding of 
zonnebrandcrème.  
Wij hopen dat jullie er zin in hebben!!! 
Groeten, de meesters en juffen van groep 7. 

 

Schoolgeld en ouderbijdrage 
Beste ouder(s), verzorger(s), voogden, hierbij 
nogmaals een reminder voor het betalen van 
het schoolgeld en de ouderbijdrage. Nog niet 
alle ouders hebben betaald. 
Zowel het schoolgeld als de ouderbijdrage zijn 
€26,00. Totaal dus €52,00 per jaar.  
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 2019 hoeft u slechts € 26,00 te 
betalen.  
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 
 

https://www.slagharen.com/nl/attractiepark
https://www.slagharen.com/nl/attractiepark
http://www.avonturenpark.nl/
http://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. 

 

Sport- en cultuurdag 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Juni 

12 Groep 7 gastles waterschap 

13 Kubus Kinder Festijn 

16 Vaderdag 

17 Schoolreis groepen 7 Hellendoorn 

19 Groep 7A gastles waterschap 

20 Schoolreis groep 5 Dinoland 

21 Musical groep 8/8A 

24 Schoolreis groepen 1 en 2  
Cowboy’s en Indianen 

25 Schoolreis groepen 3 en 4 Nienoord 

27 Schoolreis groep 6 Slagharen 

28 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 

8 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 12.00 uur 

10 Jaarafsluiting 

12 12.00 uur zomervakantie! 

13 Zomervakantie t/m 25 augustus 

 

 

mailto:karinvogelaar@gmail.com
mailto:jan.jeuring@forbo.com

