
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 16 – 4 juni 2018

Wereldtijdnieuws 
Hierbij een berichtje vanuit de Wereldtijd 
keuzeklas onderbouw. Na de meivakantie 
hebben de kinderen van de groepen 2 en 3 
kunnen kiezen uit 4 verschillende onderdelen; 
sport en spel, collage maken van 
knutselmateriaal/schilderen, voeding en 
uitvindingen. 
In alle groepen zijn de kinderen druk in de 
weer geweest met dansen en bewegen,  
lekker bakken en het bedenken van allerlei 
uitvindingen.  
Ook bij het maken van collages kwamen er 
door goed samenwerken mooie resultaten 
tevoorschijn.  
 

 
 
CITO toetsen 

De aankomende 2 weken worden er weer 

cito-toetsen afgenomen in de groepen 2 t/m 

7.  

 

 

Schoolreizen 

De data en de bestemmingen van de 

schoolreizen zijn bekend (zie agenda). 

Ouders ontvangen via de mail alle overige 

informatie over de schoolreis van de groep 

van hun kind(eren).  

 

Prijsjes voor de verloting 

Vrijdag 6 juli is de musical van onze groepen 8. 

Om de kosten voor de musical zo laag 

mogelijk te houden, wordt er op die avond 

een verloting georganiseerd. 

Wilt u misschien een prijsje beschikbaar 

stellen die de leerlingen van groep 8 kunnen 

verloten? 

Vanaf maandag 11 juni staan in de hal, 

tegenover de grote trap, tafels waarop we de 

prijsjes verzamelen. 

Alvast bedankt namens de leerlingen en 

leerkrachten van groep 8. 

Vooraankondiging Kubus-Kinder-Festijn 
Op dinsdag 3 juli van 14.30 – 16.15 uur is het 
Kubus-Kinder-Festijn. Op het Kubus-Kinder-
Festijn proberen alle groepen zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor een goed doel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep oud papier 
De kinderen (oudsten) krijgen morgen een 
brief mee naar huis, waarin een oproep wordt 
gedaan voor het ophalen van oud papier. 

 
 

Oproep TSO  ouders 
Ouders, verzorgers, 
Voor de TSO (tussen schoolse opvang) zoeken 
we nog ouders/verzorgers die het TSO team 
willen komen versterken. Dus heeft u tussen 
de middag een uurtje vrij en vindt u het leuk 
om samen met de kinderen een broodje te 
eten, laat het ons dan weten! U krijgt hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding.  
Opgave kan via de mail:  
admin-kinholt@obs-kubus.nl 

 

Ontdekken met de Blue-Bot 
De bibliotheek in Emmen organiseert op 
zaterdag 9  juni om 13.00 uur een workshop 
programmeren met  Blue Bot voor kinderen 
van 8-11 jaar. Kosten: €2,50. 
Aanmelden kan via deze link: 
https://www.bibliotheekemmen.nl/agenda/1
130-emmen-agenda/5004-180609-ontdekken-
met-de-blue-bot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Juni 

5 Oud papier 

7 GMR vergadering 

11 Jeugdverpleegkundige ’s ochtends 
aanwezig 

15 Halt voorlichting ‘Veilig online’ groep 8/8A 

16 Drum spektakel in het Winkelcentrum 
Emmerhout 13.00 – 16.00 uur 

17 Vaderdag 

18 Schoolfotograaf 
Schoolreis Hellendoorn: groep 7/7A 

20 Halt voorlichting ‘Veilig online’ groep 7/7A 

22 Schoolfotograaf 

25 Spreekuur jeugdarts v.a. 09.00 uur 
Schoolreis Drentse Koe: aanvangsgroep, 
groep 1/1A/1B 2/2A/2B 

26 Schoolreis Drouwenerzand: 
groep 3/3A/3B/4/4A/4B 

29 Schoolreis Dinoland: groep 5/5A/6/6A 
Leerlingenraad 

 

Juli 

3 Kubus-Kinder-Festijn 14.30-16.15 
Oud papier 

4 OR/AC vergadering 19.30 uur 

6 Musical groep 8 

9 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

10 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

11 Spetterende Zomerse Spelmiddag 
Winkelcentrum Emmerhout 10.00 – 20.00 
uur 

18 Jaarafsluiting 

20 Rapporten mee 

21 Zomervakantie t/m 2 september 
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