
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 4 – 15 oktober 2018

Kubuzz nieuwsbrief 
De vorige editie van de Kubuzz is niet 
verzonden per email omdat er problemen 
waren in Outlook. Dit is gelukkig weer 
verholpen. Mocht u de nieuwsbrief toch 
onverhoopt een keer niet ontvangen, dan 
kunt u de brief altijd lezen op onze website 
www.obs-kubus.nl of op onze ouder-app.  
De app is te downloaden in de app-store of in 
google’s playstore. 

 
 
 

 
Schoolkalender 
Alle oudste leerlingen zullen vandaag een 
schoolkalender mee krijgen voor thuis. 
 
 

 

 

 

Informatieavond groep 3 

Vanavond is er een informatieavond voor de 

ouders van groep 3 van 19:00-20:00 uur.  

Wij nodigen u van harte uit om te komen. 

 

 

Kom in de klas van groep 1 en 2 

Ouders en verzorgers van groep 1 en 2 mogen 

op maandag 5 november en op dinsdag 13 

november een kijkje komen nemen in de klas 

van 14.30 tot 15.00 uur. 

 

Keuzeklas ´Het Restaurant´ bovenbouw 
In de keuzeklas ´het restaurant´ staat tot aan 
de herfstvakantie het thema Indonesië 
centraal. Heel verrassend…want dan kom je 
ingrediënten tegen die je niet kent, nog nooit 
hebt gegeten of misschien nog nooit hebt 
gemaakt. Dinsdag 2-10 stond er Gado Gado op 
het menu. De kinderen keken mij aan met een 
blik van ‘juf wat heb je nu bedacht?’ en er 
kwamen al snel gesprekken op gang waarbij 
werd gezegd ‘dat ga ik echt niet eten want ik 
hou niet van ui en wortel’. Ook de tofu werd 
eens bekeken en ook daar was niemand echt 
heel erg van gecharmeerd. 1Uiteindelijk werd 
er heel enthousiast gekookt en kwam er  een 
gerecht tevoorschijn wat  er toch wel lekker 
uit zag en waar iedereen van heeft geproefd. 
Eind oordeel: ‘toch wel lekker juf’. 

 

 
Schoolkamp Ameland groep 8 
De groepen 8 zijn van 3 t/m 5 oktober op 
schoolkamp naar Ameland geweest.  
2 leerlingen hebben daar een mooi verslag 
over geschreven: 
Dag 1 van kamp 
Vanaf school gingen we met de bus naar 
Holwerd. Daarna gingen we met de boot. 
Toen we daar aankwamen gingen we onze 
fietsen ophalen en naar de accommodatie. 
Toen we alles klaar hadden mocht je iets voor 
jezelf doen. Om 15:00 uur gingen we naar het 
strand om de crazy 88 game te spelen. Dat is 
een spel waarbij je een formulier krijgt met 
opdrachten van 5,10,20,25,50 punten.  
 

http://www.obs-kubus.nl/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hadden 5 teams en 3 uur de tijd om zoveel 
mogelijk opdrachten uit te voeren, om 18:00 
uur gingen we daar barbecueën.  
Rond 20:00 uur waren we weer op de 
accommodatie, daar konden we spelletjes 
doen en tekenen met een kopje thee erbij. 
Later in de avond gingen we voetbal kijken, 
PSV tegen Inter. Toen ging iedereen slapen. 
 
Dag 2 van kamp 
´s Ochtends hebben we met elkaar ontbeten. 
We zijn daarna aan de fietstocht begonnen.  
We fietsten eerst naar het strand toe en 
hebben daar in groepen even gelopen.  
Er lagen heel veel kleine doorzichtige 
kwalletjes op het strand en delen van 
krabben. We zijn toen doorgefietst 
naar een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. 
Toen we bij de vuurtoren aankwamen was het 
een mooi uitzicht. Later zijn we weer naar de 
accommodatie toe gefietst. Daar konden we 
wat voor ons zelf doen. Iets later in de middag 
gingen we met de boot een robbentocht 
maken. We moesten een poosje wachten 
maar uiteindelijk konden we de zeerobben 
zien. Het hele eilandje lag vol met zeerobben. 
Er lagen ook een heleboel jonkies bij. Op de 
terugweg ging de schipper een visnet 
uitgooien. Na 10 minuten werd het net weer 
opgetrokken en leeggegooid in een bak.  
Er lagen een heleboel krabben, sardientjes, 
zeesterren, garnalen en een kwal. Je mocht 
ook een vis terug de zee in gooien. Toen 
kwamen we weer aan wal en fietsten we terug 
naar de accommodatie. Daar gingen we patat 
eten. Na het eten ging iedereen zich 
klaarmaken voor de bonte avond. De bonte 
avond was heel leuk en gezellig. Na de bonte 
avond was er disco. Iedereen was leuk aan het 
dansen en het was super leuk. Toen de disco 
was afgelopen ging iedereen slapen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 3 van kamp 
Om 7 uur werd iedereen wakker en gingen we 
met z'n allen ontbijten in de eetzaal. Na het 
ontbijt ging iedereen zijn koffer weer 
inpakken. Daarna gingen we nog even met 
iedereen naar de speeltuin en na een 
poosje spelen gingen we weer met de fiets 
naar de boot toe. Rond half 12 kwam de boot. 
Op de boot kon iedereen iets voor zichzelf 
doen.  
Na een uurtje varen waren we weer op het 
vasteland daar stond de bus klaar.  
Toen gingen we weer met de bus naar school 
en er waren een heleboel kinderen die in de 
bus gingen slapen. We waren rond half 3 
weer op school. Alle ouders stonden op het 
schoolplein ons op te wachten. 
 
Geschreven door Maud en Sophie  
uit groep 8A 

 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Wianne Postema en ik werk 

vanuit Welzijngroep Sedna als 

schoolmaatschappelijk werker op OBS de 

Kubus. Als ouder kent u uw kind het best.  

U merkt dan ook meteen wanneer uw zoon of 

dochter zich anders gedraagt dan u gewend 

bent.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind 

slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt, juist 

veel stiller is dan normaal of dat het minder 

goed gaat op school. Meestal is dit niet ernstig 

en zit uw kind even wat minder lekker in zijn 

vel. Soms is er echter iets anders aan de hand. 

Als u een vraag heeft over uw kind, de 

opvoeding of als u zich zorgen maakt, kunt u 

contact opnemen met mij. U kunt mij bereiken 

door langs te komen op het inloopspreekuur 

of via de groepsleerkracht van uw kind of de 

intern begeleider. De gesprekken kunnen op 

school plaatsvinden, bij u thuis of op het 

kantoor van het schoolmaatschappelijk werk. 

Ook ben ik er voor vragen voor u als ouder.  

Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel, valt 

het opvoeden u soms zwaar en zou u graag 

handvaten en tips willen in het vinden van een 

oplossing? Loop dan eens bij mij binnen.  

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er 

meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er 

andere hulp nodig is.  

Als schoolmaatschappelijk werker wijs ik u 

verder de weg. Samen met u zoeken we een 

oplossing die bij uw kind, bij u en de school 

past. De hulp van schoolmaatschappelijk werk 

is geheel vertrouwelijk en gratis.  

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, 

loop dan gerust bij mij binnen tijdens het 

inloopspreekuur op maandag- en 

woensdagochtend tussen 8:00 uur en 9:00 

uur of neem contact met mij op door te 

mailen naar w.postema@welzijngroepsedna 

of te bellen naar 06-51180620. 

Kledinginzamelingsactie 

Na de herfstvakantie vindt er weer een 

kledinginzamelingsactie plaats. De kinderen 

krijgen vrijdag voor de herfstvakantie de 

zakken mee naar huis. 

 
 

 

 

 

 
Bibliotheek 
Op 24 oktober organiseert Bibliotheek Emmen 

een workshop CoderDojo voor kinderen van 8 

t/m 14 jaar. 

 

Agenda 

Oktober 

15 Informatieavond groep 3 19.00-20.00 uur 

18 GMR vergadering 

22 Herfstvakantie t/m 28 oktober   

 

November  

1 Voorleeswedstijd groep 7 en 8 

5 Kom in de klas van groep 1 en 2  
14.30-15.00 uur 

6 Oud papier 
Kleding inzamelingsactie 

7 Kleding inzamelingsactie 

8 Lichtjesoptocht winkelcentrum 

11 Sint Maarten 

13 Kom in de klas van groep 1 en 2 
14.30-15.00 uur 

20 MR vergadering 

24 Sinterklaasintocht winkelcentrum 

29 GMR vergadering 

30 Leerlingenraad 

 

Fijne herfstvakantie iedereen!! 

 


