
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 8 –  4 december 2020

Sinterklaas op de Kubus 
Al enkele weken was de school weer mooi 
versierd en zagen we overal Sint en zijn pieten 
in de school. En gisteren was het eindelijk 
zover! De Sint en zijn pieten kwamen op 
bezoek op De Kubus. Wat was het weer een 
feest! Ondanks alle maatregelen was het weer 
ouderwets gezellig. Rond kwart voor negen 
kwam hij aan in zijn eigen “sint-taxi”.  
Alle kinderen stonden voor de ramen om te 
zwaaien naar de goedheiligman.  
Via de ingang van groep 1/2 kwam hij binnen 
en op weg naar het speellokaal kon hij alle 
kinderen van groep 1, 2 en 3 begroeten. 
Daarna kwamen de kinderen van groep 1 t/m 
4 bij hem op bezoek. Er werd gezongen en 
gedanst voor de Sint.  
Na afloop van het bezoek kreeg iedereen een 
cadeautje mee. En natuurlijk ook een zakje 
pepernoten. 
De pieten gingen tussendoor nog even langs 
bij de groepen 5 t/m 8. Daar werd het 
sinterklaasfeest gevierd met surprises en 
gedichten. Wat een prachtige creaties 
kwamen er voorbij!  
We willen de Jumbo en bakkerij Sieben 
bedanken voor de sponsoring van de 
pepernoten en het pepernotendeeg.  
En natuurlijk de ouders van de 
activiteitencommissie voor hun hulp. 
De foto’s van het sinterklaasfeest worden op 
de “oude” schoolapp gezet. 

 

 

 

 

 

FC Emmen 
We doen mee met de actie 
“Kerstkleurkaortie” van FC Emmen.  
In het kader van Naoberschap organiseren zij, 
in december, een actie waarbij verschillende 
doelgroepen betrokken zijn.  
Vorige week bracht FC Emmen-mascotte SIBI 
de kaartjes op school.  
De kaartjes worden volgende week weer 
opgehaald en worden daarna door vrijwilligers 
van FC Emmen bezorgd bij ouderen in de wijk. 

 

 

Pietengym 
Deze week hebben de kinderen van de 
middenbouw pietengym gehad.  
De kinderen hebben verschillende parcoursen 
afgelegd.  
Als echte pieten klommen ze met cadeautjes 
op de daken, sprongen ze van het dak naar 
beneden en hebben ze de cadeautjes in de 
schoorsteen gegooid.  
Wat hebben ze dat knap gedaan!  
Alle kinderen hebben een pietendiploma 
gekregen.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Update team De Kubus 
De afgelopen periode hebben we veel te 
maken gehad met ziekte.  
Ook is het voorgekomen dat leerkrachten 
getest moesten worden of in quarantaine 
moesten. Gelukkig hebben we dit in de 
meeste gevallen goed kunnen opvangen.  
We proberen het altijd eerst intern op te 
lossen, als dit niet lukt doen we een aanvraag 
bij het bestuur voor vervanging.  
U begrijpt dat veel scholen in deze periode 
vervanging nodig hebben. Daardoor is er soms 
geen invaller meer beschikbaar. Dan kan het 
voor komen dat een klas thuis moet blijven. 
Verder proberen we het aantal verschillende 
mensen voor de groep zoveel mogelijk te 
beperken om de rust in de groepen te 
houden. 

• Juf Corinda Stadman (groep 6a) heeft 
corona. Het herstel verloopt heel langzaam. Zij 
komt de komende tijd nog niet op school. Juf 
Eline Bosman zal haar blijven vervangen. 

• Juf Bea Verhoef (groep 1a) brak haar hand 
en is ook de komende week nog niet in staat 
om te werken. Juf Chantal Wiebing vervangt 
haar op maandag en dinsdag.  

• Juf Wilma Tepper is al een tijd afwezig door 
ziekte. De verwachting is dat dit nog een tijd 
zal duren. Meester Martijn Veenhuijsen blijft 
haar vervangen in groep 8a. 

 

 

 

 

 

 

• Intern begeleider Karin Wolbers zal langere 
tijd uit de running zijn. Zij wordt vervangen 
door Sanne Holman. 

• Meester Ruud Wiebering is de komende 
twee weken op De Kubus om juf Yvonne 
Helder en juf Lieselot Dekker (4b) te helpen of 
te vervangen. Juf Helder is nog aan het re-
integreren en juf Dekker is, door persoonlijke 
omstandigheden, alleen op vrijdag op school.  

 

Kerst 
Dit jaar zal het Kerstfeest op De Kubus helaas 
anders verlopen dan dat we gewend zijn. 
Vanwege de geldende maatregelen in verband 
met Corona kan het traditionele Kerstdiner 
helaas niet doorgaan. 
We hebben gekeken naar een andere manier 
om gezellig met de kinderen toch aandacht te 
besteden aan het Kerstfeest. 
Op woensdag 16 december wordt een 
gezellige ochtend met verschillende 
kerstactiviteiten georganiseerd. 
De kinderen nemen deze ochtend gewoon 
eten en drinken mee. Op school krijgen ze nog 
een traktatie. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

SchouderCom 
Het is fijn om te zien dat steeds meer ouders 
zich registreren op onze nieuwe schoolapp. De 
mensen die dit nog niet hebben gedaan, 
willen we vragen om dat via de link in de mail 
van SchouderCom te doen.  
Na de kerstvakantie willen we alleen nog via 
deze app gaan communiceren. Ook zullen de 
foto’s en andere nieuwsberichten in 
SchouderCom geplaatst worden.  
Mocht u de link kwijt zijn of problemen 
hebben bij het registreren, dan kunt u ons 
hierover mailen.  

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
December 

10 Spreekuur jeugdverpleegkundige 
16 Kerstviering 

17 Spreekuur jeugdverpleegkundige  

18 ’s middags vrij! 
Kerstvakantie t/m 3 januari 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


