
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 12 – 19 maart 2018

Week van het geld 
Afgelopen week was het de week van het 
geld. 
In de Week van het geld worden activiteiten 
georganiseerd om kinderen te leren omgaan 
met geld. Veel activiteiten vonden plaats in de 
klas. Op OBS De Kubus werden gastlessen 
verzorgd door medewerkers van Unive in de 
groepen 7 en 8. Groep 8 maakt morgen een 
uitstapje naar Loods 13 om daar een 
voorstelling, in het kader van de Week van het 
geld, te bekijken. 

 

Grote Rekendag 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag 
georganiseerd. Het is een dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen 
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat 
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 
maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is 
veel meer dan sommen maken in je 
werkboek! De Grote Rekendag vindt plaats op 
woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze 
16e editie is ‘De school als pakhuis’. De 
kinderen gaan systematisch nadenken tijdens 
activiteiten zoals: 

 inventariseren 

 stapelen 

 verplaatsen 

 coderen 

De leerlingen werken daarbij in verschillende 
leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen 
om plaatsaanduiding te voorzien van een 
specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan 
hoeveel dozen of containers in een bepaalde 
ruimte passen, passen ze meetvaardigheden 
toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen 
hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde 
plek staan of zouden kunnen passen. En de 
kinderen schematiseren, ordenen en 
modelleren om verder greep op te krijgen op 
de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. 
Het doel is kinderen onderzoekend te laten 
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht 
op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 
leuk!  

 

Atelier Abel 
Atelier Abel komt weer naar onze school om 
een aantal lessen i.v.m. kunst en cultuur te 
verzorgen.  
Aan de hand van het boek: ‘Tante Ka’, wordt 
er iets geknutseld in de groepen 1 en 2.  
De groepen 1a/2a/1b en 2b hebben de les al 
gehad. De kinderen zijn ijverig aan het werk 
geweest en het resultaat is prachtig… u moet 
alleen nog even geduld hebben om het te 
kunnen bewonderen.  
Atelier Abel komt ook in groep 3 en 4 en werkt 
daar aan de hand van de ‘Verhalentoren’. 
Alle data staan in de agenda. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wereldtijd – keuzeklas bovenbouw 
Op donderdag hebben de kinderen van groep 
7 en 8 wereldtijd – keuzeklas. De kinderen 
kunnen onder andere kiezen voor creatief 
schrijven. Bij creatief schrijven wordt aandacht 
besteed aan de verschillende vormen van 
schrijven. Zo hebben ze al verhalen 
geschreven, strips getekend, graffiti 
ontworpen en kennis gemaakt met de 
verschillende soorten rijmvormen.  
De afgelopen week zijn ze gestart met 
kalligraferen. 
 

  

Juf de Wijk 
Tot onze grote spijt kan juf de Wijk al enige 
tijd haar werkzaamheden in groep 1b/2b niet 
meer doen. In onderstaand berichtje licht zij 
dit zelf toe: 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
Al enige tijd heeft u mij, Liesbeth de Wijk,  niet 
meer gezien in groep 1b/2b. Ik wil dit in deze 
brief graag toelichten.  
Mijn gezondheidstoestand maakt het mij 
namelijk onmogelijk om mijn werk als 
leerkracht nog langer te kunnen doen: ik ben 
al jaren astmapatiënt, en de klachten zijn de 
laatste jaren verergerd.  
Zoals het er nu naar uitziet zal ik, na veel jaren 
met plezier als leerkracht te hebben gewerkt, 
mijn werk niet meer kunnen voortzetten.   
Dit spijt mij zeer, maar gezondheid is het 
allerbelangrijkst.  
Ik wens u en uw gezin het beste,  

Met vriendelijke groeten,  

Liesbeth de Wijk 

 

 

 

 

 

Agenda 

Maart 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

20 Groepen 8 voorstelling Loods 13 

21 Atelier Abel groep 1 
Groep 5 en 5A Hunebedcentrum 

28 De Grote Rekendag 
Atelier Abel groep 2  
OR/AC vergadering 19.30 uur 

29 Paasontbijt 

30 Goede Vrijdag, vrij 
Schoolvoetbaltoernooi 

April 

2 2e paasdag, vrij 

3 Groep 7 en 7A Gevangenismuseum 
MR vergadering 
Oud papier 

4 Atelier Abel groep 4 

5 Theoretisch verkeersexamen groep 7/7A 
GMR vergadering 

6 Atelier Abel groep 3 

9 Fietsenkeuring groep 7 en 7A 

11 Vrije dag i.v.m. studiedag team 

13 Atelier Abel groep 3A 

17 Cito-eindtoets groep 8 

18 Cito-eindtoets groep 8 
Atelier Abel groep 3B/4B 

19 Cito-eindtoets groep 8 

23 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

27 Koningsdag, vrij 

30 Mei vakantie t/m 13 mei 

Mei 

13 Moederdag 

14 Weer naar school 

15 Praktisch verkeersexamen groep 7/7A 

18 Leerlingenraad 

21 2e Pinksterdag, vrij 

28 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 19.30 uur 
MR vergadering 

30 Atelier Abel groep 4A 

 


