
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 11 – 5 maart 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Ilyas, Mylana en Ella in onze 
aanvangsgroep.  
We wensen jullie een fijne tijd toe op de 
Kubus!  

 

 

Aanvangsgroep 
Vandaag zijn we met 7 kinderen gestart in 
onze nieuwe aanvangsgroep. Alle kinderen die 
met 4 jaar bij ons op school komen, starten 
vanaf nu in de aanvangsgroep. 
Juf Wiebing is de leerkracht van deze groep. 
We wensen alle kinderen en juf Wiebing veel 
plezier bij ons op school. 

Wereldtijd keuzeklas groep 2/3  

De kinderen van groep 2 en 3 konden tijdens 

wereldtijd keuzeklas kiezen uit sport en spel, 

bouwen, uitvindingen en voeding. Bij sport en 

spel hebben de kinderen zelf sportactiviteiten 

bedacht, samenwerken stond bij bouwen 

centraal en bij uitvindingen konden de 

kinderen hun creativiteit gebruiken. Voor het 

onderdeel voeding zijn we naar de keuken 

gegaan en hebben de kinderen in groepjes 

smoothies gemaakt van allerlei soorten fruit. 

 

 

 

Verslag overleg verkeersveiligheid  

Maandag 22 januari is er een overleg geweest 

tussen ouders, onderwijzend personeel en de 

gemeente Emmen over de verkeerssituatie 

rond het Kindcentrum in Emmerhout. Tijdens 

het overleg zijn de problemen die worden 

ervaren, oorzaken en mogelijke oplossingen 

besproken. 

 

Fout parkeren 

Als groot knelpunt wordt het zicht op het 

kruispunt Het Weeld/Houtweg ervaren. 

Vanwege (fout) geparkeerde auto’s is het zicht 

op het verkeer van slecht. De doorstroming is 

onvoldoende en dit zorgt voor onveilige 

situaties. Er zijn bij wijze van proef een aantal 

parkeerplaatsen geblokkeerd om het zicht te 

verbeteren. Mocht de maatregel het 

gewenste effect hebben dan onderzoeken we 

een permante inrichting.  

 

Drukte toegangsweg  

Ook werd de drukte op de toegangsweg naar 

de parkeerplaats bij het gebouw genoemd. Bij 

het ontwerp is gesproken om deze weg te 

blokkeren voor autoverkeer op het moment 

dat de school aan en uit gaat. We hebben er 

“nog” niet voor gekozen om de weg op deze 

tijdstippen af te sluiten met een 

paal/slagboom. We merken dat auto’s 

parkeren op de toegangsweg en, nadat het 

kind/de kinderen is/zijn afgezet, zelfs 

achteruitrijden en keren op de toegangsweg. 

We willen voorkomen dat de auto’s zich op 

deze drukke momenten mengen met de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voetgangers en fietsers naar en van het 

gebouw. Om dit parkeren te voorkomen is een 

verkeersbesluit in voorbereiding om op de 

toegangsweg een stopverbod in te stellen. 

Met verkeersborden zal dit worden 

aangegeven. Hier kan ook op gehandhaafd 

worden.  

 

Ingevoerde maatregelen 

Zoals jullie gemerkt hebben zijn er een aantal 

maatregelen uitgevoerd. Het hek is verplaats 

en de stoep wordt nog verlengd, zodat de 

kinderen het schoolplein kunnen bereiken 

zonder over de parkeerplaats te hoeven 

lopen.  

Er zijn gekleurde “Juliebeugels” geplaats die 

weggebruikers erop wijzen dat er een school 

in de omgeving staat. Deze beugels staan ook 

op andere plaatsen in gemeente Emmen. 

 

Met de bovenstaande maatregelen hopen 

ouders, scholen en gemeente een groot deel 

van de problemen op te lossen. In de tweede 

week van maart komt dezelfde groep nog 

eens bij elkaar om de ervaringen met de 

genomen maatregelen te bespreken. 

 

Folder minimaregelingen 

Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen 

van maximaal 110% (of 120%) van de 

bijstandsnorm? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor extra ondersteuning.  

De folder ‘Minimaregelingen’ is bij ons op 

school verkrijgbaar. Hierin staan alle 

regelingen voor mensen met een laag 

inkomen in de gemeente Emmen.  

De folder kunt u vinden in het halletje van de 

Kubus ingang. (Ingang rechts)  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Maart 

6 Oud papier 
MR vergadering 

9 Leerlingenraad 

15 Spreekuur jeugdverpleegkundige 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

21 Groep 5 en 5A Hunebedcentrum 

28 De grote rekendag 
OR/AC vergadering 19.30 uur 

30 Goede Vrijdag 
Schoolvoetbaltoernooi 

 

April 

2 2e paasdag, vrij 

3 Groep 7 en 7A Gevangenismuseum 
Oud papier 

5 GMR vergadering 

9 Fietsenkeuring groep 7 en 7A 

11 Vrije dag i.v.m. studiedag team 

17 Cito-eindtoets groep 8 

18 Cito-eindtoets groep 8 

19 Cito-eindtoets groep 8 

23 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

27 Koningsdag, vrij 

30 Mei vakantie t/m 13 mei 

 


