Uitgave 3 – 16 september 2019
Kubus- Fotowedstrijd
De winnaars van de Kubus-Fotowedstrijd zijn
bekend!
Eerste prijs: Yoël Nobbe uit groep 5.
Tweede prijs: Quinten van Beest uit groep 8
Derde prijs: Pien Horstman uit groep 2.
Van harte gefeliciteerd!! De winnaars hebben
een leesboek mogen uitzoeken.
Alle foto’s hangen aan de wand in de gang,
rechts van de trap, zodat iedereen ze nog kan
bekijken.
Gouden Weken
De Gouden Weken worden de eerste vier a
zes weken van het schooljaar gehouden om de
interactie tussen de leerkracht en kinderen te
verbeteren, zodat er het gehele schooljaar
lang een fijne sfeer in de groep heerst.
Het is een basis voor het werken met groepen
kinderen. Het accent ligt op groepsvormende
activiteiten en een goed contact met de
ouders. De dynamische driehoek tussen
leerkracht, kind en ouders staat centraal in de
aanpak.
In de klassen worden er tussen de lessen door
veel spelletjes gedaan (energizers) en worden
er samenwerkingsvormen ingezet.
Om een voorbeeld te geven; we zijn dit jaar in
alle groepen gestart met een Escape-Room.
De leerlingen moesten in groepen allerlei
samenwerkingsopdrachten oplossen om de
code van de box te openen. In de box zaten
allerlei attributen die gebruikt kunnen worden
tijdens de Gouden Weken, zoals een kletspot,
champagneglazen om te toasten,
de vragenbal, etc. De kinderen leren elkaar
beter kennen, waardoor ze meer begrip voor
elkaar hebben en meer van elkaar kunnen
verdragen. Ook gaan we met de groepen 8
aan het begin van het schooljaar op kamp.

We vragen de ouders in het begin van het
schooljaar op gesprek. Het gaat ons tijdens dit
gesprek om extra relevante informatie te
krijgen over uw kind waardoor wij uw kind
beter kunnen begeleiden. Dit heeft een
positief effect op de relatie tussen kind en
leerkracht.
In de bijlage die bij deze nieuwsbrief zit, kunt
u nog meer lezen over de Gouden Weken.

Dode hoek les voor groep 7/8
Vorige week hebben de kinderen van groep 7
en 8 meegedaan aan een praktische dode
hoek les. Er is aan de kinderen uigelegd wat
precies een dode hoek is en hoe ze er veilig
mee om kunnen gaan.
De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte
om de auto waar de chauffeur niets kan zien.
Een vrachtauto heeft niet één, maar meer
dode hoeken: vlak voor de auto, naast de auto
en achter de auto.

Atelier Abel
In oktober en november brengt “Atelier Abel”
weer een bezoek aan de Kubus.
De groepen 1 en 2 gaan werken aan het
project “Rambamboelie”, de groepen 3 en 4
doen het project “Rattenriool”.

Agenda
September
24 Informatieavond groepen 3 19.00 uur
Oktober
1
2

Schoolkalender
De schoolkalender voor het schooljaar 20192020 wordt vandaag naar de drukker
gestuurd. Elk gezin zal binnenkort een gedrukt
exemplaar ontvangen. In de schoolkalender
staat de belangrijkste informatie en de data
van activiteiten gedurende het hele
schooljaar. Er kunnen in de loop van het jaar
nog activiteiten bijkomen, deze vermelden wij
dan ook altijd nog in de Kubuzz.

3
4
7
8
11
15
16
21
31

Oud papier
Schoolkamp groep 8
Start Kinderboekenweek
Schoolkamp Ameland groep 8 en 8A
Schoolkamp Ameland groep 8 en 8A
Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur
MR vergadering 19.00 uur
Voorleeswedstrijd groep 7/8 13.00 uur
Atelier Abel groep 1/2 en 2
Zakelijke ouderavond
Atelier Abel groep 1
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie t/m 27 oktober
Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A

November
Activiteiten in de bibliotheek
Legomiddag!
LEGO-bouwmiddag voor kinderen van
6 t/m 12 jaar.
Bibliotheek Emmen • Woe 18 september.
14.00 - 16.30 uur • Toegang gratis.
Tekenrobotje maken
Creatieve workshop voor kinderen van
4 t/m 8 jaar.
Zin om een robotje te maken die ook
beweegt? Bibliotheek Emmen • Za 21 sept.
14.00 - 15.00 uur • Toegang € 1,00
Bekijk alle activiteiten op
www.bibliotheekemmen.nl
en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

4
5
6
7

Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur
Oud papier
Studiedag, kinderen vrij
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
groep 8 en 8A
11 Sint Maarten
14 Hunebedcentrum Borger groep 5 en 5A
21 Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A

