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Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers van de Kubus,
Voor volgend schooljaar is er een
vacature voor de
medezeggenschapsraad (MR).
De medezeggenschapsraad (MR) op
school is een wettelijk verplicht orgaan,
waarin ouders en personeelsleden
meepraten, meedenken en adviseren
over schoolbeleid.
Heeft u interesse dan kunt u zich
aanmelden.
Bij meerdere gegadigden zal er een
verkiezing plaats vinden.
Hiervoor dient u dan een korte
schriftelijk motivatie te schrijven over
wie u bent en waarvoor u zich graag wilt
inzetten in de MR.
U kunt uw aanmelding sturen naar de
voorzitter van de MR, Yvonne Helder:
y.helder@oo-emmen.nl
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad obs De Kubus
Cito toetsen
Deze week zijn we begonnen met het
afnemen van de Cito toetsen in de
groepen 3 t/m 7.
Cyberpesten
Op school krijgen we signalen dat
kinderen elkaar na schooltijd pesten via
social media, bijvoorbeeld via WhatsApp.
Wij willen daarom alle ouders/verzorgers
vragen om het online gedrag van uw
kind(eren) in de gaten te houden en in

gesprek te gaan over het gebruik van
social media en internet. Tips hiervoor
kunt u vinden op:
https://www.stoppestennu.nl/tips-bij-cyberpestenvoor-ouders-kenniscentrum-online-pesten

Activiteiten
Na een periode van coronamaatregelen
en annuleringen kunnen we gelukkig
weer deelnemen aan allerlei activiteiten
en gingen we weer op schoolreis.
Hieronder ziet u een impressie van
enkele activiteiten en schoolreizen.
Schoolatletiekdag
Op 10 mei vond de jaarlijkse atletiekdag
van de Sperwers op de Meerdijk plaats.
De groepen 5 en 6 zijn hier op de fiets
naar toe geweest. Het was een sportieve
en gezellige ochtend.

‘’10 mei was er atletiekdag. Een dag om te
lachen en te sporten. Het was heel leuk en
spannend, want we gingen op de fiets
daarheen. Er waren onderdelen, sprinten,
vortex gooien, verspringen en tot slot 600
meter hardlopen.’’
Omar Alrishani
‘’Het was leuk. We konden veel dingen doen.
We gingen sprinten, wie het snelst was.
Vergooien met vortex. En verspringen in het
zand. En je had een nummer op je shirt en 1
keer pauze. En het laatste was moeilijk, 600
meter rennen. En Pim werd de winnaar en je
moest heen en terug fietsen.’’
Sylvan Niks
‘’Het was de leukste sportdag en ochtend,
maar het was wel vermoeiend. En ook zeker
voor alle kinderen een compliment wat ze
hebben gedaan. Ik vond zelf het sprinten het
leukst.’’
Dahlia Schaaper

Schaatsen
Hoewel het buiten heerlijk warm was,
hebben de groepen 1-8 tijdens de lessen
bewegingsonderwijs geschaatst op de
kunstijsbaan. Voor veel kinderen was dit
de eerste keer in hun leven dat ze
hebben geschaatst. Dat zorgde voor
hilarische, maar bovenal geweldige
ervaringen.
Dode hoek truck
De groepen 8 hebben een dode hoek les
van Veilig Verkeer Nederland gehad.
Nadat ze les hebben gekregen in de klas,
hebben ze dit vervolgens mogen ervaren
in een echte vrachtwagen.
Korfbal
Vorige week hebben veel kinderen van
groep 3 t/m 6 meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi in de Rietlanden.
Met enorme trots kijken we terug op de
geweldige inzet en enthousiasme van
onze leerlingen. 1 team heeft het zelfs
gered tot de halve finales! Knap gedaan
allemaal.

Schoolvoetbal
Een aantal jongens en meiden van groep
7 en 8 heeft meegedaan aan
schoolvoetbal. De jongens verloren op
het nippertje de kleine finale en zijn 4 e
van zuidoost Drenthe geworden! De
meiden hebben het tot de finale
geschopt. Zij zijn kampioen van zuidoost
Drenthe geworden. Op 19 mei hebben ze
de regiofinale gespeeld. Zij zijn hierbij 3e
geworden. Een enorme topprestatie!
Voormalig kamp Westerbork
De groepen 8 zijn naar het voormalig
kamp Westerbork geweest. Na de
presentatie over het ontstaan van kamp
Westerbork is er een film bekeken over
een meisje in de oorlog. Erg
indrukwekkend. Vervolgens mochten de
leerlingen in tweetallen een speurtocht
invullen over de tentoonstelling. Na dit
alles was het tijd om naar het kamp te
wandelen. Onder leiding van een gids
hebben wij nog meer informatie
gekregen over deze bijzondere plek.
Film
De groepen 7 en 8 zijn gisteren naar
bioscoop Kinepolis geweest om de film:
‘Toen mijn vader een struik werd’ te
kijken. De film gaat over een tienjarig
meisje dat in een bakkerij met haar
vader woont. Hij is de beste
taartenbakker van het land. Op een dag
verandert alles: haar vader wordt
onverwacht weggeroepen om het land te
verdedigen. Hij leert zich te camoufleren
met takjes en bladeren. Het was een
indrukwekkende film, waarbij er vanuit
kinderperspectief naar de oorlog wordt
gekeken.

en de kinderen hebben enorm genoten.
Alle attracties werden uitgeprobeerd en
ook de juffen en meesters gingen mee.
Daarbij bleek dat veel kinderen dapperder waren dan sommige leerkrachten. 

Verkeersexamen
Woensdag 12 mei hebben de kinderen
van groep 7 meegedaan aan het
praktische verkeersexamen. Daarbij
moesten ze een route door het centrum
van Emmen rijden. We zijn blij om te
kunnen melden dat alle kinderen
geslaagd zijn.

Groep 5
De groepen 5 zijn naar Dinoland
geweest. Een park met meer dan 100
dino’s en heel veel activiteiten. De
kinderen hebben zich onder andere
uitgeleefd in de speeltuinen, bij het
lasergamen en veel kinderen durfden
zelfs te klimmen op grote hoogte. Het
was een prachtige dag!
Groep 6
De groepen 6 zijn naar attractiepark
Slagharen geweest. De kinderen zijn
volop in de achtbanen en attracties
geweest. Ook de juffen en meesters
toonden zich dapper door overal in mee
te gaan. Op het nippertje bleef het
droog. Kortom, een fantastische dag met
prachtig weer!
Groep 7
De groepen 7 gingen naar Hellendoorn.
Ondanks het weer, heeft iedereen
ontzettend genoten van alle attracties.
Vooral de achtbanen en de waterbanen
waren een groot succes.

Schoolreizen
Groep 1/2
We gingen op schoolreis naar Zippa
Zebra. Voor veel kinderen was het de
eerste keer in de bus, dat was best
spannend! De kinderen hebben heerlijk
gespeeld. Het was een fantastische dag!
Groep 3/4
De groepen 3 en 4 vertrokken 's
ochtends vol enthousiasme naar
Drouwenerzand. Het weer was prachtig

De Gezonde Zwem4daagse
Van 30 mei t/m 3 juni organiseert
Bosbad Noord-Sleen een Gezonde
Zwem4Daagse. De uitnodiging hiervoor
vindt u in de bijlage.

Schipper (o.a. 123zing, winnaar Willem
Wilminkprijs) het lied Zing en Spring!
gecomponeerd. Het lied wordt
ingezongen door onze streekgenoten
Martijje Lubbers en Leon Moorman. Dit
lied gaan alle basisschoolleerlingen en
leerkrachten leren. Het zal bij iedereen
direct blijven hangen! Alle scholen
worden bezocht in twee dagen tijd.
Een hapje toneel
Van 31 mei t/m 5 juli kunnen kinderen
elke maandag en dinsdag proeven hoe
het is om toneellessen te volgen bij
Loods 13. Meer informatie is te vinden in
de bijlage.
Brede School Emmerhout
De Brede School is ook weer gestart met
allerlei nieuwe activiteiten. Deze
activiteiten zijn te vinden op
www.actiefinemmen.nl
Een van de activiteiten (groep 6-8) is
een ontdekatelier van een echte DJ!
Samen met DJ William speel je muziek
op professionele DJ-apparatuur. Meer
informatie staat in de flyer. (zie bijlage)
Zing en Spring
Op 6 oktober 2021 werd tijdens een
overleg over het Inspiratietraject Muziek
Akkoord Drenthe het idee voor een
feestelijk muziekproject in Emmen voor
alle basisschoolkinderen in onze
gemeente gepresenteerd.
Alle schoolbesturen omarmden het plan.
Uiteindelijk is men gekomen tot het
project Zing en Spring! Dit plan maakt
het mogelijk het feest met alle ruim
8500 leerlingen en leerkrachten
verspreid over 62 scholen in juni te gaan
vieren.
Speciaal voor dit project is er door de
bekende kinderliedjesschrijver Jeroen

Op maandag 13 juni is onze school aan
de beurt om met elkaar te zingen en
bewegen op Zing en Spring!

Kalender
datum

activiteit

23 mei tot 10 juni

Cito toetsen
groep 3-7
Hemelvaartsdag –
vrije dag
Vrije dag

26 mei
27 mei
6 juni
10
13
24
27

juni
juni
juni
t/m 30 juni

Pinkstermaandag
– vrije dag
leerlingenraad
Zing en Spring
Rapporten mee
Facultatieve
oudergesprekken
Voorlopige
adviesgesprekken
(groep 7)

