
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 10 – 12 februari 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Colin in groep 1.  
We wensen je een fijne tijd toe op de Kubus!  

 

Wereldtijd groep 6/6A 

De kinderen van groep 6 werken deze periode 

met Wereldtijd aan het vakgebied Natuniek. 

Ze hebben informatie gekregen en gezocht 

over tandwielen en hefbomen. De opdracht is 

dat de kinderen een ontwerp gaan maken van 

een voorwerp waar een tandwiel of een 

hefboom in zit. Ze kunnen dit doen door een 

prototype te maken. Wanneer dit niet 

haalbaar is wordt het product stap voor stap 

uitgewerkt, zodat deze in de fabriek zou 

kunnen worden gemaakt. Aan het eind wordt 

het product of het stappenplan gepresenteerd 

aan de rest van de klas. Tijdens deze 

presentatie vertellen ze alles over hun eigen 

product. Hoe het werkt, wat je nodig hebt, 

hoe het wordt gemaakt en waar het tandwiel 

of het hefboomeffect zich bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym clinics 

Na de kerstvakantie zijn we bij gym gestart 

met een judoclinic.   

De leerlingen van groep 3 t/m gr 8 hebben 3 

weken lang les gehad in stoeien en 

valpreventie van een docent van judoschool 

Vos. We hebben mogen ervaren hoe het is om 

een echt judopak aan te hebben en hoe 

ingewikkeld het is om de band van de jas op 

de juiste manier te knopen. 

Door middel van verschillende opdrachten 

hebben we geleerd hoe je op de juiste manier 

voor-of acterover kunt rollen en hoe je je val 

kunt opvangen, hoe het is om bepaalde 

judogrepen (de houdgreep) aan te leggen, 

zodat je de ander gecontroleerd op de rug 

kunt laten liggen. Een super ervaring. 

 

 
 

De afgelopen twee weken hebben de 

leerlingen van groep 3 t/tm 6 een basketbal 

clinic gehad van trainers van EBC de 

Mustangs.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende trucjes met de bal, hoe te 

dribbelen en de bal onder controle te houden, 

hoe te mikken op de basket en  

vervolgens af te sluiten met een wedstrijdje. 

Ook deze clinic werd enthousiast ontvangen.  

 

 
 
Ouderhulp in de bibliotheek in het 
Kindcentrum 
De bibliotheek loopt goed door de 
enthousiaste ondersteuning door ouders.  
Op dit moment zijn we op zoek naar enkele 
ouders die een dagdeel in de bibliotheek in 
het Kindcentrum kunnen helpen.  
De belangrijkste werkzaamheden zijn: 
•Computers (behalve de selfservice-
apparaten) aan- en uitzetten 
•Kinderen helpen met het lenen en inleveren 
van boeken 
•Opruimen 
•Netjes houden van de materialen en de 
ruimte (hal) 
•Deelnemen aan het bibliotheek overleg 

Aanmelden kan via de mail: admin-
kinholt@obs-kubus.nl of bij de locatieleider. 

 

 

 

 

 

 

Gevonden (gym)kleding 
Gevonden (gym)kleding bewaren wij op 
school in de daarvoor bestemde bakken.  
Mist u iets, neem dan deze of volgende week 
een kijkje op school, misschien ligt de kleding 
die u mist ertussen. In de voorjaarvakantie 
zullen we de bakken leegmaken.  

 

 

Staking 
Let op! Woensdag 14 februari is de school 
dicht i.v.m. de staking. 

Project Goeie Buren 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 2 
flyers over het project Goeie Buren. 

 Agenda 

 
Februari 

12 Contactmiddag/avond  

13 Contactmiddag 

14 Staking 

15 GMR vergadering 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

23 Rapporten mee 

26 Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 

 

Maart 

6 Oud papier 

9 Leerlingenraad 

15 Spreekuur jeugdverpleegkundige 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

21 Grote rekendag 
Groep 5 Hunebedcentrum 

28 OR/AC vergadering 19.30 uur 

30 Goede Vrijdag 
Schoolvoetbaltoernooi 
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