
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

24 september 2021

Corona 
Gelukkig daalt het aantal besmettingen in Nederland, maar af en toe hebben we te maken met een 
besmetting van een leerling of een huisgenoot van een leerling. In beide gevallen moet dit bij school 
gemeld worden. De GGD neemt dan contact op met het gezin en informeert over 
quarantainemaatregelen. Wij hanteren de coronaregels zoals ze worden voorgeschreven door de 
GGD.  
 
Nieuws van de interne begeleiders.  
Inmiddels zijn de eerste schoolweken al weer om. Wat gaat dat snel! Deze weken noemen we de 
‘Gouden Weken’. In deze en komende weken is veel ruimte om elkaar te leren kennen en een goede 
sfeer te creëren in de klas. Er worden afspraken gemaakt met de groep en we bespreken en 
ondertekenen het anti- pestcontract. Volgende week zijn de facultatieve oudergesprekken om 
specifieke ontwikkelingen omtrent uw kind te bespreken, mocht dit nodig zijn. De leerkracht en u als 
ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep op ons, Marion Jakobs en Winy Bultena, de intern 
begeleiders. Bij onze inzet kunt u denken aan het observeren, begeleiden en ondersteunen van 
leerkrachten en leerlingen. Wij sluiten bij sommige gesprekken aan. Wie weet komen we elkaar 
tegen. Graag tot dan!  
 
Voorstellen 
Dit schooljaar zijn er verschillende nieuwe collega’s op school. De ouders van de groep van deze 
leerkrachten hebben tijdens de informatieavond al kennis kunnen maken. Zij stellen zich hier nog 
even voor: 

Groep 1a 

Mijn naam is Wendy van der Veen en ik sta sinds begin dit schooljaar 
voor groep 1a. 
Ik ben 31 jaar en woon zelf ook in Emmen. In mijn vrije tijd lees ik het 
liefst veel boeken lezen, sporten ( volgend jaar ga ik de 4 mijl in Emmen 
weer lopen) en natuurlijk ga ik ook graag even de stad in. 
Inmiddels ben ik al bijna 10 jaar juf en heb ik al op verschillende scholen 
en in verschillende groepen gewerkt waaronder voor de kleuters.  
Ik heb nog niet eerder alleen een groep 1 gehad en ben dan ook erg blij 
met deze nieuwe uitdaging. Ik hoop er met de kinderen een leuke tijd 
van te maken! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Groep 4b 

Mijn naam is Marlen Slip, ik ben 24 jaar oud en woon in Emmen. In mijn 
vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, fitnessen en muziek luisteren.  
In augustus 2021 ben ik afgestudeerd aan de pedagogische academie 
basisonderwijs (Pabo).  
Ik heb veel plezier in het lesgeven en dit schooljaar sta ik voor groep 4 op 
OBS de Kubus. Ik ben aanwezig op donderdag en vrijdag.  
Ik kijk ernaar uit om de ouders/verzorgers beter te leren kennen. 
 
 

 

   Intern begeleider 
 Mijn naam is Winy Bultena. Ik ben vanaf 20 september a.s. voor drie dagen 

 per week werkzaam op obs de Kubus als IB-er naast Marion Jacobs. Ik heb de 
 afgelopen 21 jaar gewerkt op obs Emmermeer als IB-er. Ik woon met mijn 
man in Nieuw-Amsterdam. Ik heb twee volwassen zoons, die nog gezellig 
“binnenwaaien”. Ik houd van wandelen met de hond en ben actief met 
textiele activiteiten.  
Ik heb heel veel zin te starten op de Kubus. Ik heb al een drietal weken 
meegedraaid, nog lang niet iedereen ontmoet, maar ben enthousiast 

 ontvangen. Ik ga binnenkort in de groepen bij de kinderen kennismaken en 
 hoop ook u, ouders/verzorgers, te ontmoeten.  

 
 
Groep 4a 
Ik ben Vera Klein, ik ben 23 jaar oud en dit schooljaar de nieuwe juf van groep 
4a. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met het maken van wandelingen.  

Ik vind het erg leuk dat ik onderdeel van het team mag zijn en de kinderen van 
groep 4a mag lesgeven! Ik kijk uit naar een schooljaar vol plezier, waar we van 
iedere dag een feestje proberen te maken!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

  
Conciërge 
 
Sinds vorige week hebben we een conciërge op De Kubus. Zijn naam is Johan Kluiter.  
De komende weken is hij hele dagen op school.  
Na de herfstvakantie is Johan alleen de ochtenden op school.  
 
 
 

 
Studenten 
We zijn blij om te zien dat er veel aanmeldingen zijn op de Pabo.  
We hebben meer collega’s nodig in het basisonderwijs.  
Deze week kwamen de studenten van de Pabo voor het eerst op school. We hebben op dit moment  
9 studenten van de Pabo en daarnaast nog enkele studenten van het Drenthe College.  
Zij volgen de opleiding voor onderwijsassistent. De studenten blijven vaak een half jaar in de groep en  
wisselen dan van groep. Wij wensen hen een mooi en leerzaam jaar op De Kubus. 
 
Schoolfoto’s 
U kunt nog steeds schoolfoto’s bestellen bij Photo l’ecole. Voor de zomervakantie heeft u de kaarten met  
de inlogcodes ontvangen. U kunt de foto’s op deze site bestellen. https://webshop.photolecole.nl/  
 
Actief in Emmen 
De Nationale Sportweek is begonnen. Leuke sportactiviteiten voor kinderen, zoals hockey en rugby, staan op de  
site www.actiefinemmen.nl  
 
Bibliotheek 
In de bijlage vindt u de activiteitenladder van de bibliotheek.  
 
Kalender 
In SchouderCom staat een kalender. Deze kunt u koppelen aan uw digitale kalender. 
De kalender wordt elke week geüpdatet. U heeft dus altijd de meest recente data bij de hand. 
We zullen de meest belangrijke activiteiten ook in de nieuwsbrieven vermelden. 
 

September 

27 t/m 29 september schoolkamp Ameland 
groep 8 

27 t/m 1 oktober facultatieve 
kennismakingsgesprekken 

  

Oktober 
 

6 Start Kinderboekenweek 

15  Leerlingen vrij i.v.m. teamdag 

18 t/m 24 oktober  Herfstvakantie 
  

https://webshop.photolecole.nl/
http://www.actiefinemmen.nl/


 
 

 

 


