
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 4 – 2 oktober 2020

Schoolkamp groep 8 
Groep 8 (8A, 8B en 8C) is afgelopen woensdag 
op schoolkamp gegaan naar Ameland. 
Juf Withoff, meester Everts, juf Arntzenius, juf 
Gans en juf Kamps zijn mee als begeleiding. 
Op de Kubus-app is een mooi foto verslag te 
zien van o.a. de overtocht en de tocht met de 
Robbenboot. Vanmiddag verwachten we de 
kinderen en juffen en meester terug bij 
school. We kunnen niet wachten om alle 
verhalen over het kamp te horen! 

 

 

Leerlingenraad 
Vorige week kwamen de kinderen van de 
leerlingenraad voor de eerste keer bijeen.  
In de leerlingenraad zitten kinderen van groep 
5 t/m 8, deze kinderen zijn door hun 
klasgenoten gekozen om zitting te nemen in 
de leerlingenraad. Ze vergaderen ongeveer 5 
keer per jaar met de locatiedirecteur, Lydia 
Jeuring. 
In de eerste vergadering werden de voorzitter 
(Mart groep 8) en notulist (Rink groep 8) 
gekozen. 
Het was een goede vergadering met veel 
punten vanuit de groepen. We hebben 
bijvoorbeeld gepraat over goed gebruik van de 
kapstokken en het toilet. Daarbij hebben we 
afspraken gemaakt die weer teruggekoppeld 
worden naar de groepen. 
 
 

 
De leden van de leerlingenraad zijn: 
Lauraine Scheepstra 
Sanne Lammerts 
Miran Karwankattab 
Koen Mones 
Minou van Huizen 
Rink Diepstra 
Evy Niks 
Mart Groen 
Rayan Affani 

Juf Prins 
Juf Prins van groep 3a gaat vandaag trouwen! 
Wat een mooi bruidspaar! Van harte 
gefeliciteerd met jullie huwelijk, heel veel 
geluk samen! 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken 
De afgelopen weken zijn meerdere 
leerkrachten afwezig (geweest) door ziekte. 
Naast de “normale” ziektegevallen hebben we 
ook te maken met het protocol voor het 
basisonderwijs m.b.t. covid-19. Daarin staat 
dat verkouden leerkrachten zich moeten laten 
testen. Dat is meerdere keren gebeurd.  

In de meeste gevallen is het ons gelukt om 
vervanging te krijgen voor de betreffende 
groepen. Meestal door een vervanger van 
Openbaar Onderwijs Emmen, soms door 
collega’s die op hun vrije dag kwamen 
invallen. Twee keer moest er een groep 
thuisblijven omdat er geen leerkracht 
beschikbaar was. 

We proberen u, als ouders/verzorgers, 
daarover zo vroeg mogelijk te berichten via 
mail en een pushbericht in de Kubusapp. Een 
enkele keer gaat het mis, dat vinden we 
vervelend. Daarom zijn we bezig met een 
nieuwe ouderapp waarmee iedereen snel kan 
worden geïnformeerd en de communicatie 
tussen school en ouders soepel verloopt. We 
hopen dat we hierover na de herfstvakantie 
meer informatie kunnen geven. 

Tot nu hebben we, op De Kubus, niet te 
maken gehad met een coronabesmetting. 
Mocht dit wel het geval zijn dan krijgt u daar 
natuurlijk bericht van via de mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de opvoeding 
In de week van 5 oktober is het de Week van 
de Opvoeding. Met dit jaar het thema ‘Staan 
en opvallen’. Elke ouder met kinderen in de 
groep 3 en 4 krijgt vanuit welzijnsorganisatie 
Sedna een folder mee naar huis.  
Ieder kind is uniek en er zijn meerdere 
manieren van opvoeden. Dat maakt opvoeden 
niet altijd even eenvoudig. Het is goed om 
jezelf als ouder niet te vergeten, want jij bent 
belangrijk! Neem jij tijd voor jezelf om te 
ontspannen?  Deel jij je verhaal, vraag jij om 
hulp? We willen met deze folder jullie als 
ouder in jullie kracht zetten. Als het goed gaat 
met jou, gaat het ook vaak goed met jouw 
kind!  
Heb je na het lezen van de folder vragen? 
Neem dan contact op met de 
schoolmaatschappelijk werker bij uw kind op 
school. Op de Kubus is dat: Wianne Postema  
06-51180620  w.postema@sednaemmen.nl 
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook 
filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je 
naast het lezen van de folder ook luisteren! 

 
Met vriendelijke groet,  
Wianne Postema & Lisanne Coelingh 
Schoolmaatschappelijk werkers  
Gebiedsteam Oost 
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Bikkeltraining voor groep 3 en 4 
‘Bikkels Pakken Door’ is een training voor alle 
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar die 
willen leren handiger met vrienden om te 
gaan en zich weerbaarder te voelen.  
De meeste kinderen die deelnemen aan deze 
training vinden het lastig om voor zichzelf op 
te komen en staan vaak aan de zijlijn bij 
groepsactiviteiten. Soms verzeilen zij juist 
overmatig in ruzies of zijn snel overstuur.  

Maandagmiddag 19 oktober 2020 starten we 
met de training. We hebben nog een aantal 
plekjes vrij! In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u de flyer van Bikkels Pakken Door.   

Herfsteditie Matilda 
Bij de nieuwsbrief is de “Matilda” meegestuurd. 
Matilda is een artikel met een beschrijving van 
aansprekende boeken voor leerlingen van de 

basisschool. Door alle ontwikkelingen 
m.b.t.  het coronavirus is er geen zomer-editie 
verschenen. Gelukkig is de draad weer 
opgepakt. Vorige schoolkrantartikelen en 
andere informatie van De Bibliotheek Emmen 
voor het onderwijs vindt u op: 
http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Oktober 

2 Schoolkamp groep 8 

6 Oud papier 

8 Spreekuur jeugdverpleegkundige 
12 Herfstvakantie t/m 18 oktober 

19 Weer naar school 
Jeugdarts 

 
 
November 

3 Oud papier 

5 Spreekuur jeugdverpleegkundige 
11 Sint Maarten 

16 Jeugdarts 

20 Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur 
 
 
 

http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl/
http://www.bibliotheekemmen.nl/

