
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 7 – 26 november 2018 

Kom in de klas! 
De afgelopen weken zijn er in de groepen 1, 2, 
3, 4 en 6 inloopmiddagen gehouden.  
De kinderen hebben vol enthousiasme aan 
hun ouders, opa’s, oma’s, oppas, broers en 
zussen laten zien met welke materialen ze 
werken. We willen iedereen heel erg 
bedanken voor hun aanwezigheid bij Kom in 
de klas! In de loop van het schooljaar zullen de 
groepen 5, 7 en 8 nog inloopmiddagen 
organiseren. Te zijner tijd ontvangt u hier een 
uitnodiging voor. 

 

Sedna bus 
Beste ouders/verzorgers, 
Op woensdag 19 december staan wij vanaf 
12:00 uur op het schoolplein van OBS de 
Kubus en Kristalla om met u in gesprek te 
gaan. U kunt ons herkennen aan de Sedna 
bus. We zijn namelijk benieuwd naar uw 
mening en ideeën over opvoeden en 
opgroeien in de wijk Emmerhout. Wij nemen 
ook onze kerstboom mee. Wat is uw wens? 
Schrijf het op en hang hem in de kerstboom! 
Hieronder vindt u onze visitekaartjes. Bel of 
mail ons gerust of loop binnen tijdens één van 
onze spreekuren: 
Maandag- en woensdagochtend 8:00 – 9:00 
uur op OBS de Kubus 
Maandagmiddag 13:00 uur – 14:30 uur in de 
Wijkwijzer. Alle ideeën, tips en adviezen zijn 
van harte welkom!  Alvast bedankt!  
Met vriendelijke groet,  
Wianne Postema, schoolmaatschappelijk werk 
Emmerhout en Lisanne Coelingh, 
schoolmaatschappelijk werk Angelslo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 
De bibliotheek in Emmen organiseert op 
vrijdag 30 november een workshop 
‘Herfstlichtjes maken’ voor kinderen vanaf 4 
jaar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

November  

29 GMR vergadering 

30 Leerlingenraad 

 

December 

4 Sinterklaasviering 
Oud papier 

11 Groep 6A naar Drents Museum 

13 Groep 6 naar Drents Museum 
Jeugdverpleegkundige 08.30 – 12.30 uur 

17 Jeugdarts 08.30-12.00 uur 

19 Kerstdiner 

21 ’s middags vrij! 

22 Kerstvakantie t/m 6 januari 

 

Januari 

7 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

8 Oud papier 

29 Groep 7/7A bezoek Gevangenismuseum 

31 Groep 5 bezoek Hunebedcentrum 
 

 


