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Laatste weken 

Het einde van het schooljaar nadert al snel. Deze week hebben we de meester- en 

juffendag gevierd. Wat een leuk feest was het! Alles was versierd en overal werden 

gezellige dingen gedaan. Van karaoke en bingo tot spelletjes en escaperooms.  Het team 

van De Kubus wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, tekeningen, 

bloemen en cadeautjes die ze ontvingen. 

 

Bedanken 

Ook dit schooljaar hebben we te maken gehad met maatregelen i.v.m. corona. Gelukkig 

konden we weer wat meer een beroep doen op ouders/verzorgers. Bij activiteiten, oud 

papier ophalen, hulp bij de bieb, keuzeklassen, meefietsen, sport en nog veel meer..... 

overal konden we een beroep doen op ouders/verzorgers.  

We willen iedereen die, op welke wijze ook, zich heeft ingezet voor onze school heel 

hartelijk bedanken. Het blijkt maar weer dat een school niet kan zonder de hulp van 

ouders/verzorgers. 

 

 

Doordraaien 

Donderdag 14 juli gaan we van 9.00 tot 9.30 uur doordraaien. Alle kinderen gaan in dat 

half uur naar hun nieuwe klas met (indien mogelijk) hun nieuwe meester of juf. Daarmee 

zorgen we ervoor dat de kinderen weten in welk lokaal ze volgend jaar zitten en bij wie 

ze in de klas komen. Ook kinderen die van een andere basisschool instromen op onze 

school nodigen we uit voor dit doordraaimoment. 

 

Afscheid 

Vorige week heeft u van ons een mail gekregen met de formatie van het volgende 

schooljaar. Daarin staan Judith Sikken, Yvonne Helder, Marlen Slip en Sandro Casula niet 

vermeld. Zij gaan onze school verlaten. Meester Marlen en meester Sandro zijn de 

meesters van groep 4b. Marlen was het hele jaar werkzaam op De Kubus, hij gaat 

volgend jaar werken op obs De Runde. Sandro is op De Kubus gekomen toen juf Esther 

vertrok, hij start volgend jaar op de Montessorischool.  

Juf Yvonne en juf Judith zijn al langere tijd werkzaam op onze school en ze hebben ook in 

veel verschillende groepen gestaan. Veel kinderen hebben hen als leerkracht gehad. Zij 

gaan allebei werken op de Hesselanden. 

Wij willen deze collega's hartelijk bedanken voor alles wat ze voor onze school en onze 

leerlingen hebben gedaan. Wij wensen ze veel plezier op hun volgende school en het 

allerbeste voor de toekomst. 
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Blij babynieuws 

 
Donderdag 2 juni is Roos geboren. Roos is de dochter van juf Sahar en haar man en 

zusje van Liz. Inmiddels is juf Sahar al met Roos op school geweest en hebben de 

kinderen van groep 3a al kennis gemaakt met haar. 

 

Juf Anouk geslaagd 

Juf Anouk Kwakkel heeft dit schooljaar LIO-stage gelopen op De Kubus. LIO-stage is de 

laatste afsluitende stage van de Pabo. Ze heeft deze goed afgesloten en inmiddels heeft 

ze haar pabo-diploma ontvangen. Volgend schooljaar komt juf Anouk op onze school 

werken in groep 6. 

 

 

Bericht vanuit de MR 

Binnen de MR gaan er volgend schooljaar veel dingen veranderen. Zo nemen we helaas 

afscheid van een ouder en 2 leerkrachten. Ronald Bosma zal de MR na heel wat jaren 

verlaten en daarom willen wij hem nogmaals enorm bedanken voor alle inzet en het 

meedenken binnen en buiten de school. Gelukkig zal Elisabeth Brakels zijn plek in de 

oudergeleding innemen en zal zij ons MR-team volgend jaar komen versterken.  

Verder nemen we ook afscheid van 2 leerkrachten. Dit zijn Yvonne Helder en Judith 

Sikken. Zij gaan een nieuwe uitdaging aan op de Hesselanden. Wij willen jullie bedanken 

voor alles wat jullie binnen de MR hebben gedaan en wensen jullie heel veel succes en 

vooral heel veel plezier op jullie nieuwe plek! 
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Schooltijden 

Ook volgend schooljaar hanteren we de volgende schooltijden:  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 12.15 

uur 

8.30 - 12.00 

uur 

8.30 - 12.00 

uur 

Groep  

2 t/m 4 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 12.15 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 12.00 

uur 

Groep  

5 t/m 8 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 12.15 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

8.30 - 14.30 

uur 

 

Overblijf 

Omdat we een continurooster hebben, eten de kinderen tussen de middag op school. Dat 

doen ze in de meeste gevallen met een overblijfmedewerker.  

Voor het volgende schooljaar zijn we op zoek naar mensen die het team van 

overblijfmedewerkers wil versterken.  

Ook als u maar enkele dagen in de week kunt/wilt helpen, komen we graag met u in 

contact. 

De medewerkers ontvangen een kleine financiële vergoeding. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator 

Tiny Klein: 06-48726873. 

 

Informatie over het nieuwe schooljaar 

In de laatste vakantieweek ontvangt u een mail van school met de laatste informatie 

voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Oud papier 

Ook dit jaar is er weer maandelijks oud papier opgehaald voor de school. Het geld dat 

het oplevert gebruiken we o.a. voor de keuzeklassen. Hiermee kunnen we mensen 

inhuren voor bijvoorbeeld dans of muziek en materialen aanschaffen. 

Dit zou niet kunnen zonder de hulp van Rob Hoiting (coördinatie) en de ouders die helpen 

met het ophalen van het papier. We willen hen, namens onze leerlingen, heel hartelijk 

bedanken voor hun inzet voor onze school. 

Voor het komende schooljaar zijn we weer op zoek naar mensen die willen helpen bij het 

ophalen van het oud papier. In de eerste schoolweek krijgt uw kind een brief mee met 

meer informatie en een opgavestrook. 

Dit zijn de ophaaldata voor het schooljaar 22-23: 

Dinsdag 6 september Dinsdag 7 februari 

Dinsdag 4 oktober Dinsdag 7 maart 

Dinsdag 1 november Dinsdag 4 april 

Dinsdag 6 december Dinsdag 2 mei (meivakantie) 

Dinsdag 3 januari (kerstvakantie) Dinsdag 6 juni 

 Dinsdag 4 juli 
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Voetbal 

De voetbalclub EHS '85 is de voetbalvereniging Emmerhout- Emmerschans. Deze club 

heeft een jeugdafdeling die begint met spelers vanaf 4 jaar. Verder hebben ze ook 

seniorenelftallen, 35- en 45 plus zeventallen en een G-afdeling.  

Voor het nieuwe seizoen zijn ze op zoek naar nieuwe spelers en speelsters. Lijkt het je 

leuk om te gaan voetballen, dan kun je vrijblijvend een aantal keren meetrainen. Meer 

informatie vind je op hun website www.ehs85.nl  

De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen vandaag een flyer mee van deze voetbalclub. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehs85.nl/

