
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 3 – 17 september 2020

E-mail van school 
Deze week hebben we te maken gehad met 
ziekte van meerdere leerkrachten. Helaas kon 
we niet voor elke groep vervanging krijgen en 
moest er één groep, één dag, thuisblijven. 
Door de afwezigheid van die leerkrachten 
konden ook sommige 
kennismakingsgesprekken niet doorgaan.  

We proberen u, als ouder/verzorger, zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van de 
situatie op school. Daarvoor zijn we 
aangewezen op de mail en de Kubusapp. Soms 
gaat er iets mis in deze communicatie, dat 
vinden we erg vervelend. Ook gebeurt het 
soms dat onze mail in de spambox belandt.  

Als het goed is hebben alle ouders van groep 
4b, 5a en 7a een mail gekregen over de 
afwezigheid van de leerkracht en het 
annuleren van de kennismakingsgesprekken. 
Wilt u, als u de mail niet heeft ontvangen, 
contact opnemen met de school?  

 

  

 

 

 

 

 

Pushberichten ontvangen 
Ontvangt u een pushbericht van de verkeerde 
groep?  
Dan kunt u dat zelf veranderen in de 
Kubusapp. 

Klik op het radertje rechtsboven. (zie foto’s)  
U krijgt dan alle groepen in beeld en kunt de 
juiste groep(en) inschakelen. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren aan de Houtweg 
Elke ochtend en middag zien we 
ouders/verzorgers die hun auto parkeren aan 
de Houtweg. Dat levert regelmatig zeer 
gevaarlijke situaties op. Er wordt daar 
namelijk gemiddeld 50 km per uur gereden. 

We willen u daarom vragen of u zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets naar school wilt 
komen. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u 
veilig parkeren bij het winkelcentrum of 
achter het benzinestation. Op die manier 
houden we het een stuk veiliger voor onze 
kinderen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Sportweek 
De Gemeente Emmen is Host City van de NOC 
NSF Nationale Sportweek van 18 t/m 27 
september 2020. De sportcoaches hebben een 
fantastisch programma in elkaar gezet, zie 
daarvoor de flyers in de bijlage. 

Met de Nationale Sportweek willen we zo veel 
mogelijk mensen inspireren om een leven lang 
te genieten van plezier van sport. We gaan 
tijdens deze week dus lekker met zijn allen 
sporten en bewegen. Van 18 tot en met 27 
september zetten dit jaar honderden clubs, 
bonden, gemeenten en andere organisaties 
hun deuren open. Daarnaast zijn er host cities, 
waar extra veel sportactiviteiten plaatsvinden. 
Dit jaar zijn dat Emmen, Nieuwegein en 
Eindhoven. 

Kortom, een perfecte kans om gemakkelijk 
nieuwe sporten uit te proberen en samen 
sportplezier te beleven. Doe je ook mee?  

 

 

 

 
 
 

Agenda 
 

September 

17 Gezondheidsonderzoek groep 7 

18 Gezondheidsonderzoek groep 7 
Start Nationale Sportweek  
t/m 27 september 

25 Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur 

30 Schoolkamp groep 8 
Start Kinderboekenweek t/m 11 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 

1 Schoolkamp groep 8 

2 Schoolkamp groep 8 

9 Voorleeswedstrijd groep 7/8 13.00 uur 
12 Herfstvakantie t/m 18 oktober 

19 Jeugdarts 

 
 
 


