
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 8 – 9 december 2019

Sinterklaasfeest 
Wat een feest was het 4 december bij ons op 
school! Sinterklaas kwam met zijn pieten met 
de trein naar de Kubus! Sinterklaas en zijn 
pieten hebben alle onderbouw groepen 
bezocht en in de rest van de groepen zijn de 
pieten langs geweest om met pepernoten te 
strooien. Sinterklaas werd door zijn chauffeur 
met de sint- taxi weer opgehaald. Het was een 
geslaagd feest met leuke cadeautjes en in de 
hogere groepen de meest mooie surprises en 
gedichten!  AC bedankt voor het organiseren! 

 
Pietengym 
De groepen 3 t/m 5 hebben dinsdag 3 
december tijdens de lessen bewegen laten 
zien dat ze allemaal echte pieten zijn en 
daarom hebben ze een pietendiploma 
gekregen. 

Schoolschaatsen groep 6 
De groepen 6 gaan morgen schoolschaatsen in 
het centrum van Emmen bij ‘Emmen on ice’.  
We wensen hen veel plezier! 
 
 
 
 
Kerstviering 
Op woensdag 18 december vieren we van 
17.30 – 19.00 uur het kerstfeest op de Kubus. 
Net zoals voorgaande jaren hebben alle 
kinderen in hun eigen groep een kerstdiner. 
We willen de ouders weer vragen om iets 
lekkers te eten te maken.  
U kunt kiezen of u een voor- hoofd- of 
nagerecht maakt, voor 5 kinderen.  
De inschrijflijsten hangen bij de ingang van de 
klassen.  
De uitnodiging voor de kerstviering volgt nog. 

 

 

 

Sociale vaardigheidstrainingen 
Voor kinderen die een boost zelfvertrouwen 
kunnen gebruiken zijn er sociale 
vaardigheidstrainingen.  
Bikkelclubhuis start woensdag 8 januari 2020.  
Heb jij al eens gehoord van Bikkelboy Bob?  
Hij is een eigen club begonnen, samen met al 
zijn vrienden. Zij maken een hoop avonturen 
mee en daar kunnen wij veel van leren.  
Kinderen van groep 3 en 4 kunnen meedoen 
aan een training om te leren hoe je op een 
fijne manier met elkaar kunt omgaan. Wat 
doe je als je wordt buitengesloten? Hoe kun je 
elkaar het beste helpen? Hoe los je problemen 
op en wat doe je met een ruzie?  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bikkels in de dop, start donderdag 5 maart 
2020. 
Aan de hand van een grappige verhaallijn 
maken we in 7 bijeenkomsten spelenderwijs 
kennis met een handige manier van reageren 
op allerlei situaties. Een sterke en stevige 
houding is belangrijk, maar ook relativeren en 
je lekker ontspannen voelen. Je kunt het en 
het wordt tijd dat je dat ook zelf gaat geloven!  

Zie voor meer informatie de flyers in de 
bijlage bij deze Kubuzz. 

 
Brede school Emmerhout – Robotjes maken 
Voor wie:             Groep 3 t/m 8 
Wat:                      Robotjes maken 
Wanneer:             maandag 9 december 
Hoe laat:               15.00 - 16.30 u 
Kosten:                 Gratis 
Waar:                    Kindcentrum Emmerhout 
Aantal deelnemers:  Er is nog plek voor 8 
kinderen 
Door wie:               KreaKracht 
Extra:                    Aanmelden bij: 
www.actiefinemmen.nl  
(Brede school Emmerhout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

December 

9 Kom in de klas van groep 4 en 4A 14.30-
15.00 uur 

10 Schoolschaatsen groep 6 
MR vergadering 19.00 uur 
Gezondheidsonderzoek groep 2 

11 Kom in de klas van groep 4 en 4A 12.15-
12.45 uur 

17 Gezondheidsonderzoek groep 2 

18 Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 

20 ’s Middags vrij! 
21 Kerstvakantie t/m 5 januari 2020 

 

Januari 

6 Nieuwjaarsrolletje 
7 Oud papier 

10 Drinkwater-les groep 5 en 5A 

13 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 15.00 uur 
14 Drents Museum groep 6A en de helft van 

groep 6 
16 Drents museum groepen 6B en de helft 

van groep 6 
Spreekuur jeugdverpleegkundige 10.00 – 
14.30 uur 

17 Leerlingenraad 

29 Meesters- en juffendag 
30 Gevangenismuseum groep 7  

(gaat niet door i.v.m. geplande staking in 
het onderwijs, nieuwe datum volgt) 

31 Gevangenismuseum groep 7A en 7B 
(gaat niet door i.v.m. geplande staking in 
het onderwijs, nieuwe datum volgt) 

 

 

 

 

http://www.actiefinemmen.nl/

