
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 25 – 8 juli 2019

Laatste schoolweek 
Dit is alweer de laatste schoolweek van dit 
schooljaar. Woensdag is de jaarafsluiting, met 
leuke activiteiten voor alle kinderen.   
Vrijdag is de laatste schooldag. Op deze dag 
nemen we afscheid van de kinderen uit groep 
8, zij zijn klaar voor het voortgezet onderwijs! 
We zwaaien hen vrijdag om 11.00 uur uit.  
Om 12.00 uur is het dan voor iedereen 
zomervakantie!  
Ook nemen we afscheid van een aantal 
leerkrachten die de Kubus gaan verlaten. Juf 
Zeegers gaat met pensioen, meester Lieberom 
wordt locatiedirecteur op obs Op ’t Veld. 
Wilt u juf Zeegers of meester Lieberom nog 
persoonlijk gedag zeggen, dan kan dit vrijdag 
tussen 12.00 en 12.45 uur in hun klaslokaal. 
Wij wensen iedereen het allerbeste toe! 
 
 

 

 

Jaarafsluiting groepen 1  t / m 5 
Woensdag 10 juli is de jaarafsluiting.  
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 gaan 
buiten allerlei leuke spelletjes spelen.   
Voor eten en drinken in de pauze wordt 
gezorgd, er hoeven dus geen tassen mee. 
Na de activiteiten is er voor iedereen een ijsje. 

Denkt u eraan dat de groepen 6 t/m 8 
woensdag op de fiets naar school komen?  
Zij gaan op de fiets naar de bioscoop. 

 

 

 

Afscheid 
Aan alles komt een einde, ook aan mijn werk 
als leerkracht aan OBS de Kubus. Zodra de 
zomervakantie begint, ga ik met pensioen. 
Langs deze weg wil ik alle leerlingen, ouders, 
collega’s en directie bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen en voor de plezierige 
samenwerking op onze school. 
 
Met vriendelijke groet, Ineke Zeegers. 

 

Groepsindeling 
De kinderen krijgen morgen de groepsindeling 
voor het nieuwe schooljaar mee naar huis. 

 

Kubus- Fotowedstrijd 
Maak tijdens je zomervakantie een foto 
waarop je op een bijzondere of originele plek 
aan het lezen bent. Dit kan zijn: bij een 
waterval, op een berg, in een bootje. Maar 
ook dichter bij huis: in een boom, in een hut 
enz. Bedenk maar iets leuks. 
Stuur de foto naar: admin-kinholt@obs-
kubus.nl met  als onderwerp  “Fotowedstrijd” 
en maak kans op een mooie prijs.  
Vergeet niet je voornaam, achternaam en 
groep te vermelden. 
Na de zomervakantie worden de foto’s 
bekeken en worden er een 1e, 2e en 3e prijs 
uitgereikt. 
Wij zijn benieuwd. 
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VakantieBieb 
Lekker lezen tijdens de zomervakantie, want 
de VakantieBieb is er weer. 
Van 1 juni t/m 31 augustus staan in deze gratis 
app meer dan 50 e-books voor jong en oud. 
Zowel voor leden als niet-leden. 
De kinderen krijgen deze week een flyer mee 
met alle informatie over de VakantieBieb. 

Oproep AC 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek 
naar nieuwe ac leden. 
De ac (activiteitencommissie) organiseert de 
meeste activiteiten die op school 
plaatsvinden. Denk daarbij aan: het 
sinterklaasfeest, Kerst, de jaarafsluiting, maar 
ook de kleinere activiteiten zoals het 
paasontbijt en een kleinigheidje tijdens Sint 
Maarten horen daarbij. Deze activiteiten 
worden bedacht en uitgevoerd in een team. 
Lijkt het je leuk om wat meer betrokken te zijn 
bij de activiteiten die zich op school afspelen 
of wil je wat meer weten over wat het inhoudt  
dan kun je een mail sturen naar 
acdekubus@outlook.com 
Iemand van de activiteitencommissie zal dan 
contact met je opnemen. 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, de leden van de ac 

Allemaal heel erg bedankt!!! 

Het afgelopen jaar hebben weer veel ouders 

ons heel goed geholpen bij de diverse 

activiteiten. Mede dankzij uw hulp is het 

allemaal een groot succes geweest 

Bedankt!! Namens alle kinderen, juffen en 

meesters. Het was fantastisch! 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie!! 
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 26 
augustus. 

 

 

 

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 
13.30 opening watertappunt sportplein 
Emmerhout 

12 12.00 uur zomervakantie! 
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