Uitgave 9 – 6 januari 2020
2020!
Een nieuw jaar is weer begonnen! De kinderen
hebben vanmorgen geproost op het nieuwe
jaar met kinderchampagne en een nieuwjaarsrolletje.
We wensen iedereen een heel gelukkig en
gezond 2020!

Schoolschaatsen groep 6
Dinsdag 10 december was het zover.
De leerlingen van de groepen 6 gingen
schaatsen! De groepen 6 gingen op de fiets
hier naar toe.
Emmen on Ice is een volledig overdekte
kunstijsbaan gelegen op het Raadhuisplein in
het centrum van Emmen.
Er waren een heel aantal kinderen die nog
nooit hadden geschaatst. We hebben alle
kinderen erg zien genieten. Er kwam zelfs een
polonaise op de schaats voorbij..!

Keuzeklas
In de keuzeklas wetenschap en techniek zijn
de kinderen in het begin van het schooljaar
onder begeleiding van 2 Pabo studenten aan
het werk geweest. De kinderen hebben hier
verschillende dingen gedaan. Zo hebben ze
van een ijsstokje een zaklampje gemaakt en
zijn ze bezig geweest om een stop Motion
filmpje te maken. Ook hebben de kinderen
een aantal verschillende proefjes gedaan.
In de laatste weken voor de kerstvakantie zijn
we bezig geweest met het thema bouwen.
De kinderen mochten van verschillende
materialen dingen bouwen. Zo hebben we
stoomboten van Sinterklaas en een zo hoog
mogelijke toren gebouwd. In het nieuwe jaar
gaan we hier nog even een paar weken mee
door.

Ontdekatelier
In januari start het Ontdekatelier Jonge Kind
van De Kunstbeweging weer in de Bibliotheek
in Emmen. Het Ontdekatelier Jonge kind biedt
jonge kinderen een plek om zintuiglijk te
ontdekken en zich creatief te ontwikkelen.
Het atelier is dus speciaal voor kinderen tot en
met 8 jaar en hun ouders.
Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage
bij deze nieuwsbrief.

Geplande Staking onderwijs 30 en 31 januari
Er worden opnieuw acties gevoerd in het
basisonderwijs.

Agenda
Januari

De actievoerende partijen hebben laten weten
op 30 en 31 januari opnieuw een landelijke
staking in het basisonderwijs te organiseren.
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Op dit moment is nog niet duidelijk welke
consequenties dit zal hebben voor de lessen
op de Kubus.
Zodra wij hier meer over weten, hoort u het
van ons.
Wij hopen op uw begrip.
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Nieuwjaarsrolletje
Gevangenismuseum groepen 7A en 7B
Oud papier
Gevangenismuseum groep 7
Spreekuur jeugdarts 09.00 – 15.00 uur
Drents Museum groep 6A en de helft van
groep 6
Drents museum groepen 6B en de helft
van groep 6
Spreekuur jeugdverpleegkundige 10.00 –
14.30 uur
Leerlingenraad
Voorlichting Halt ‘veilig online’
groepen 7 en 8
Voorlichting Halt ‘veilig online’
groepen 7 en 8
Meesters- en juffendag
Geplande staking in het onderwijs
Geplande staking in het onderwijs

Februari
4
10
11
13
17
25

Oud papier
Filmfestival groepen 7
Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur
Contactmiddag/avond
Contactmiddag
Spreekuur jeugdverpleegkundige
10.00 – 14.30 uur
Voorjaarsvakantie t/m 23 februari
MR vergadering 19.00 uur

