
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand van zaken 

We zijn blij om te melden dat alles op 
school weer een beetje “gewoon” is 

geworden. Er zijn geen maatregelen 
meer en we krijgen al een tijdje bijna 
geen meldingen meer van corona. 
Helaas hebben nog we wel te maken met 
het tekort aan invallers. Daardoor komt 

het regelmatig voor dat alle mensen voor 
de groep staan om de school draaiende 
te houden. Daarnaast is Johan, de 
conciërge, ook af en toe afwezig voor 

klussen op andere scholen. 

Het kan zijn dat het dan wat langer 
duurt voordat de telefoon opgenomen 
wordt of dat de paaltjes er een keer niet 

staan. We vragen om uw begrip voor 
deze situatie. 

 

Meivakantie 

De meivakantie begint op woensdag 27 

april en duurt t/m 8 mei. Dat betekent 
dat de kinderen deze keer anderhalve 
week vakantie hebben. 

 

 

 

 

 

14 april 2022 

 

Ouderbijdrage 

Kort geleden heeft u opnieuw een brief 
gehad van de penningmeesters van de 
ouderraad over de ouderbijdrage. De 
ouderbijdrage is vrijwillig. Ongeveer de 
helft van de ouderbijdrage wordt 
gebruikt voor de schoolreizen van groep 
1 t/m 7. Het overige deel gaat naar de 
activiteiten zoals het sinterklaasfeest. 

Op deze data gaan de groepen op 

schoolreis. Meer informatie over o.a. 
bestemming krijgt u binnenkort van de 
leerkracht van uw kind(eren) 

Groep 1 en 2 16 mei 

Groep 3 12 mei 

Groep 4 12 mei 

Groep 5 17 mei 

Groep 6 20 mei 

Groep 7 17 mei 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatsen in mei! 

Jazeker dat is mogelijk. 

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs 
gaan we de kinderen laten kennismaken 
met schaatsen.  

Voor menigeen is schaatsen iets wat wij 
als kind hebben geleerd maar voor de 
kinderen van nu is niet meer van 
zelfsprekend. 

In week 20 (16 t/m 20 mei) gaan alle 
kinderen in Emmerhout schaatsen op 
een kunststof baan tijdens de 
gymlessen. De baan wordt geplaatst in 

de gymzaal van de Laan van het Kinholt. 
Ook voor schaatsen wordt gezorgd. 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt 
door de Brede School Emmerhout. 

Agenda 

 
april 

15 Goede Vrijdag en 
schoolvoetbaltoernooi 

17 en 18 Pasen   

20 en 21 Cito Eindtoets 

22 Koningsspelen 

27 april 
t/m 8 
mei 

meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Hallo allemaal, ik ben Sandro Casula. Ik 
woon sinds twee jaar in het prachtige 
Eeserveen. Daar woon ik samen met 
mijn vrouw. Ik ben al meer dan 20 jaar 
werkzaam in het onderwijs. De eerste 
jaren in het basisonderwijs, maar al snel 
maakte ik de overstap naar het Speciaal 
Voorgezet Onderwijs in Groningen. Sinds 

mijn verhuizing werd het een hele klus 
om op tijd  te komen op mijn werk in 
Groningen en hierdoor besloot ik werk 
dichter bij huis te zoeken.  Door mijzelf 
aan te melden voor de invallerspool van 

de Stichting Openbaar onderwijs Emmen 
heb ik op allerlei scholen gewerkt. Al snel 
kwam De Kubus in beeld: “We zoeken 
iemand voor groep 4, hoe lijkt je dat”? Ik 

hou wel van een uitdaging en na een 
gesprek met Lydia Jeuring was de knoop 
gauw doorgehakt. Zeker na het zien van 
de nieuwe school. Een hele fijne 
omgeving. Tot de zomervakantie zal ik 

werkzaam zijn op De Kubus.  
 

 


