
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 17 – 18 juni 2018

Wereldtijdnieuws 
Tijdens de keuzeklas kunnen de kinderen van 
groep 4/5/6 kiezen voor sport. Elke week doen 
we verschillende dingen. In de afgelopen 
weken zijn we veel bezig geweest met Korfbal, 
omdat er een groep kinderen mee mocht 
doen aan de provinciale kampioenschappen.  
In de afgelopen week hebben we een aantal 
verschillende spellen gedaan met matten.  
De kinderen mochten op de mat schuiven 
naar de overkant. Volgende week gaan we 
aandacht besteden aan volleybal. Op deze 
manier laten we kinderen kennis maken met 
verschillende manieren van bewegen.  
De kinderen die mee gaan naar sport zijn vaak 
erg fanatiek.  

 

 
Provinciaal Kampioenschap Schoolkorfbal 
2018 van Groningen & Drenthe 
Kubus team 3 had zich geplaatst voor de 
Provinciale kampioenschappen.  
Team 3 bestond uit  Caz, Luca, Jerdie, Elvedie, 
Carlijn, Nina en Mirthe. Nina moest zich 
jammer genoeg afmelden door ziekte.  
De kinderen werden bijgestaan door 
voortreffelijke coaches: de moeder van Caz en 
de moeder van Luca.  
Zaterdag 9 juni was het zover. We gingen naar 
Assen.  
Ons team heeft goed gespeeld en heeft ook 
alles gegeven. In onze poule werden we 
derde. Een mooie plaats. 
 
 

 
Namens het team willen we de ouders die ons 
vervoerd hebben naar Assen en terug 
bedanken. Ook de supporters hebben het 
team goed gesteund. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Personele wisseling 
Volgend schooljaar zal juf Reuvers naar obs de 
Bascule in Nieuw-Amsterdam gaan en zal juf 
Kamp bij ons op school komen werken. Zij 
komt van de Meester Vegterschool. 
Het laatste half jaar heeft juf Wiebing les 
gegeven aan de nieuwe aanvangsgroep. Zij 
gaat na de vakantie naar obs de Runde in 
Emmer Compascuum. 

 

Kubus-Kinder-Festijn 
Op dinsdag 3 juli is het Kubus-Kinder-Festijn. 
Op het Kubus-Kinder-Festijn proberen alle 
groepen zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor een goed doel. De kinderen zijn 
inmiddels al druk bezig met de 
voorbereidingen. Het belooft weer een groot 
festijn te worden!  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Agenda 

Juni 

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 

 

 


