
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 23 – 24 juni 2019

Kubus Kinderfestijn 
Donderdag 13 juni was het Kubus-
kinderfestijn van OBS de Kubus. Daarbij 
verzamelden alle kinderen van school geld in 
voor een goed doel. Dat deden ze door een 
onderneming te beginnen. In deze 
onderneming gingen ze spullen verkopen of 
deden ze 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. Er 
is in totaal: €2.327,- verdiend voor het goede 
doel! Hier zijn we heel erg blij mee! 
Bedankt iedereen, namens de leerlingenraad 

Susy Alberts Groep 8A en Nick Bosma Groep 8 

 

Meester Lieberom 
Meester Lieberom van groep 8a gaat ons 
verlaten… Met ingang van het nieuwe 
schooljaar is hij locatiedirecteur van obs Op ’t 
Veld in Barger-Oosterveld. We willen hem van 
harte feliciteren met zijn nieuwe baan en 
wensen hem heel veel succes!! 

Formatie 
Wij zijn op het moment nog druk bezig met 
het formatieplan voor het nieuwe schooljaar. 
Zodra de groepsverdeling klaar is zullen wij dit 

communiceren. 

 

Graffiti spuiten op de Spelcontainer!  
Woon je in Emmerhout / Emmerschans en 
was je aanwezig bij de buitenspeeldag?  
Dan heb je vast gezien dat de spelcontainer 
aan de Laan van het Kinholt helemaal wit is 
geverfd. Deze gaan we opleuken met Graffiti. 
Lijkt het jou leuk om hier aan mee te helpen? 
Geef je dan op via onderstaande link en dan 
zien we je graag 3 juli! 
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/D
etails/9199  
Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste 
activiteiten, volg dan onze facebookpagina en 
nodig ons uit voor een vriendschapsverzoek. 
Dan gaan wij je accepteren en kun je ons 
volgen in wat we allemaal aanbieden. 
https://www.facebook.com/Buurtsportcoache
sEmmenOost 
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Agenda 
 

Juni 

24 Schoolreis groepen 1 en 2 

25 Schoolreis groepen 3 en 4 

27 Schoolreis groepen 6 
28 Leerlingenraad 

 

Juli 

1 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 
Jeugdarts 09.00 – 15.00 uur 

2 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 
Oud papier 

10 Jaarafsluiting 
12 12.00 uur zomervakantie! 

 

 


