
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 4 – 30 september 2019 

Schoolkamp groep 8 en 8A 
Aanstaande woensdag t/m vrijdag gaan de 
groepen 8 op schoolkamp naar Ameland.  
We wensen ze heel veel plezier!  
De leerkrachten/onderwijsassistent die 
meegaan zijn: juf Tepper, juf Withoff,  
juf Kamps, Juf Arntzenius en meester Everts. 
Juf Wilbers, juf Schomaker en juf 
Weerdesteijn vallen in voor de leerkrachten 
die meegaan op schoolkamp. 
 

 
 

Kinderboekenweek start woensdag 2 oktober 
‘Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, 
de huifkar, de hogesnelheidstrein of het 
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat 
over voertuigen. Met het thema Reis 
mee! gaan we op reis in kinderboeken. 
Niet de bestemming maar het vervoer erheen 
staat centraal.’ Het vervoersmiddel is een 
belangrijk onderdeel van bijna elke reis die er 
gemaakt wordt. Als je op vakantie gaat maak 
je gebruik van vervoersmiddelen, als je naar 
school gaat maak je gebruik van 
vervoersmiddelen en vaak gebruik je ook 
vervoersmiddelen als je wat leuks gaat doen. 
Het vervoersmiddel is dan ook een belangrijk 
onderdeel van verschillende reizen. 

 

De volgende activiteiten vinden plaats op de 
Kubus tijdens de Kinderboekenweek: 
Vrijdag 4 oktober is er voor de groepen 3 en 4 
een voorstelling. Voor de groepen 1 en 2 is er 
op 9 oktober een voorstelling op school.  
Voor de groepen 5 en 6 een is er een 
schrijversbezoek, van de schrijfster Martine 
Letterie, op 8 en/of 9 oktober. Voor de 
groepen 7 en 8 komt er een striptekenaar op 8 
en/of 9 oktober. 

 

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8 
Tijdens de Kinderboekenweek worden in de 
groepen 5 t/m 8 de voorrondes van de 
voorleeswedstrijd gehouden.  
De kampioenen van groep 7 en 8  
(2 per groep) mogen mee strijden om Kubus -
kampioen te worden. Deze finale zal plaats 
vinden op vrijdagmiddag 11 oktober. 

 

Bibliotheek                                                                                                           
De kinderen van Kubus en Kristalla kunnen 
dagelijks de geleende boeken ruilen.  
De boeken die tijdens schooltijd geleend zijn 
kunnen tot 15.00 uur ’s middags ingeleverd en 
meegenomen worden. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag- en donderdagmiddag is de 
bibliotheek vanaf 15.00 uur OOK geopend 
voor de volwassen inwoners van Emmerhout. 
Ook dan zijn kinderen van harte welkom om 
boeken te ruilen. Het leuke is dan natuurlijk 
dat ouders ook mee mogen kijken en 
adviseren wat hun kind mee neemt naar huis. 
Om ook op maandag- en donderdagmiddag te 
kunnen lenen is het nodig dat kinderen een 
bibliotheekabonnement hebben.  
Dit abonnement is tot 19 jaar gratis voor alle 
kinderen. 

 

 

Overdag wordt de bibliotheek bemand door 
uitleenouders. Zij zorgen ervoor dat de 
ingeleverde boeken er netjes uit blijven zien 
en ook dat de bibliotheek in de hal er goed uit 
ziet. De uitleenouders helpen de kinderen ook 
mee om de boeken te zoeken/ vinden die de 
kinderen graag lezen. 
Op maandag- en donderdagmiddag vanaf 
15.00 uur: Van harte welkom in de 
bibliotheek! 

 

 

 

 

 

 

LEGO-bouwmiddag voor kinderen  
van 6 t/m 12 jaar op maandag 14 oktober 
Er is een hele grote kans dat jij ooit wel eens 
met lego hebt gespeeld. Je weet wel, de kleine 
blokjes waarmee je van alles en nog wat kunt 
bouwen. En niet alleen jij zal met lego hebben 
gespeeld: ook je ouders, en misschien ook wel 
je opa en oma! Want lego bestaat al vanaf 
1932 en na heel veel jaren van uitbreiden van 
soorten lego-speeltjes, is lego nu nog steeds 
heel populair. Want of je nu klein bent of 
groot, het bouwen van grote gebouwen met 
kleine steentjes blijft een hele leuke 
bezigheid! Daarom organiseren wij een LEGO-
bouwmiddag in de Bibliotheek! Maak er 
samen met andere Lego-fans een vrolijke 
blokjesboel van! Leef je helemaal uit en bouw 
je eigen, meest geweldige Lego-constructie!  
Je kunt de hele middag aansluiten en hoeft je 
niet van tevoren op te geven. Volop Lego 
aanwezig! 
Datum: maandag 14 oktober 
Begintijd: 15.00 uur 
Eindtijd: 16:30 uur 
Locatie: Bibliotheek Emmerhout 
Kosten: Gratis 
Met vriendelijke groet, 
Ina Luis ● Teammanager bibliotheken / leider 
servicepunt Emmerhout 
 

Buurtsportcoaches 
In de bijlage bij deze Kubuzz kunt u de 
nieuwsbrief van de buurtsportcoaches Alet 
Lingenaar en Monique Bruins lezen.  
Zij vertellen hierin meer over hun 
werkzaamheden en geven informatie omtrent 

“sport jij ook?!”, MRT screening en jeugdfonds 

aanvragen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Oktober 

1 Oud papier 

2 Schoolkamp Ameland groep 8 en 8A 
Start Kinderboekenweek 

3 Schoolkamp Ameland groep 8 en 8A 
Jeugdverpleegkundige 09.30-13.30 uur 

4 Schoolkamp Ameland groep 8 en 8A 
Voorstelling groepen 3 en 4 

7 Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur 

8 MR vergadering 19.00 uur 
Schrijversbezoek groepen 5 en 6 
Striptekenaar groepen 7 en 8 

9 Voorstelling groepen 1 en 2 
Schrijversbezoek groepen 5 en 6 
Striptekenaar groepen 7 en 8 

10 Jeugdverpleegkundige 09.30-13.30 uur 

11 Voorleeswedstrijd groepen 7/8 13.00 uur 

15 Atelier Abel groep 1/2 en 2 
Zakelijke ouderavond 

16 Atelier Abel groep 1 
Einde Kinderboekenweek 

21 Herfstvakantie t/m 27 oktober 

31 Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A 

 

November 

1 Einddatum betaling ouderbijdrage 

4 Spreekuur jeugdarts 09.00-14.30 uur 

5 Oud papier 

6 Studiedag, kinderen vrij 

7 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
groep 8 en 8A 

11 Sint Maarten 

14 Hunebedcentrum Borger groep 5 en 5A 
Jeugdverpleegkundige 09.30-13.30 uur 

19 MR 

21 Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A 

22 Leerlingenraad  

25 Pepernoten bakken groepen 3 en 4 

26 Pepernoten bakken groepen 1 en 2 

28 Jeugdverpleegkundige 09.00-14.30 uur 

 


