Uitgave 24 – 1 juli 2019
Nieuwe leerkracht
Vanaf het nieuwe schooljaar zal juf
Messchendorp, 3 dagen in de week, bij ons op
school komen werken. Volgende week
ontvangt u de informatie over de
groepsverdeling.

Jaarafsluiting
Woensdag 10 juli is de jaarafsluiting voor alle
kinderen van de Kubus. De leerlingen van de
groepen 6 tot en met 8 gaan op de fiets naar
de bioscoop. Vandaar nu al deze informatie.
De kinderen worden met hun fiets om 08:10
uur op school verwacht.
Voor eten en drinken wordt in de pauze
gezorgd, er hoeven dus geen tassen mee.
Groepen 7, 7a, 8, en 8a gaan via de zij ingang
naar hun klas. Groepen 6 en 6a gaan 2 aan 2
met de fiets opstellen bij het hek bij de
hoofdingang. De film die draait heet: ‘Aladin’.
De aanvang van de film is 09:00 uur.
In de pauze krijgen kinderen drinken.
Na de film is er voor ieder kind nog een ijsje.
We zijn om ± 12:15 uur weer terug.

Uitnodiging – Michael de Leeuw van FC
Emmen opent watertappunt Emmerhout
Op woensdagmiddag 10 juli om 13.30 uur
opent wethouder Raymond Wanders samen
met de spits van FC Emmen, Michael de
Leeuw, een watertappunt aan de Lemzijde in
Emmerhout. Bij het ‘Sportplein Emmerhout’
om precies te zijn. Alle kinderen uit
Emmerhout zijn van harte welkom om bij de
opening aanwezig te zijn. Neem je buurmeisje
of vriendje mee!
Tijdens de opening kun je meedoen aan leuke
sport- en spelactiviteiten. Alle kinderen uit
Emmerhout kunnen gratis deelnemen.
Je hoeft je hiervoor niet op te geven.
Het programma duurt ongeveer tot 16.00 uur.
Na afloop krijg je een presentje.
DrinkWater! campagne
De opening van het watertappunt is ook de
start van de DrinkWater! campagne. Met de
aanleg van watertappunten in onze gemeente
en de campagne DrinkWater! willen wij
kinderen stimuleren om water te gaan drinken
in plaats van pakjes drinken, frisdrank en
energiedrankjes. De campagne DrinkWater! is
een initiatief van M&Gezond.

Reminder schoolfoto’s

Agenda
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!

