
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 2 – 18 september 2017

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende kinderen bij 
ons op school: Stefan in groep 8, Dahlia in 
groep 1A en Savannah in groep 1.  
We wensen jullie een fijne tijd toe op de 
Kubus!  

 
Auto’s bij school 
I.v.m. de veiligheid van alle kinderen willen we 
u verzoeken om uw auto te parkeren bij het 
winkelcentrum/medisch centrum en niet de 
parkeerplaatsen bij school te gebruiken (deze 
zijn voor de leerkrachten en leveranciers). 
 
Interne begeleiding 
Op onze school werken twee intern 
begeleiders: Karin Wolbers en Esther Kuipers. 
De intern begeleiders zorgen er samen met de 
leerkrachten en u, de ouder, voor dat de 
kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben 
om zich goed te ontwikkelen. Soms is dit in de 
vorm van hulp van buitenaf, soms kan er 
intern een en ander worden gerealiseerd en 
soms verwachten we iets van de ouder  buiten 
school.  
Indien u zorgen of vragen heeft over de 
ontwikkeling van uw kind, dan bent u in eerste 
instantie welkom bij de groepsleerkrachten 
van uw kind. Mogelijk sturen zij u door naar 
de intern begeleiders of overleggen zij zelf 
met de intern begeleiders. U kunt natuurlijk 
ook bij ons binnen lopen.  
 

 
 
 

Voor het schooljaar 2017/2018 is de volgende 
verdeling gemaakt: 
Karin: werkzaam op maandag, dinsdag en 
woensdag. 

Groep 1B/2B juf de Wijk en juf Weerdesteijn 

Groep 2 juf Eisinga en juf Nieuwenhuis 

Groep 3A juf Finke 

Groep 4A juf Reuvers en juf Helder 

Groep 5A juf Schomaker en juf Withoff 

Groep 6A juf Zeegers en juf Helder 

Groep 7 juf Stadman en juf Wilbers 

Groep 8A meester Grummel 

 
Esther: werkzaam op woensdag, donderdag 
en vrijdag. 

Groep 1 juf Verhoef en juf Homan 

Groep 1A/2A juf Stoks en juf Eisinga 

Groep 3 juf Ziengs en juf Helder 

Groep 3B/4B juf Arntzenius 

Groep 4 juf Haan en juf Kamps 

Groep 5 juf Sikken en juf Unij 

Groep 6 juf Prins en juf Unij 

Groep 7A juf Tepper en juf Unij 

Groep 8 meester Lieberom 

 
Schoolkamp groep 8 
De groepen 8 gaan woensdag t/m vrijdag op 
schoolkamp naar Ameland.  Natuurlijk gaan 
Meester Lieberom en meester Grummel mee , 
juf Tepper en juf Kamps gaan ook mee. 
De groep van Juf Tepper (groep 7a) krijgt die 
dagen les van juf Wilbers en juf Kamps (groep 
4) wordt vervangen door juf Haan. 
We wensen groep 8 en de juffen en meesters 
heel veel plezier op schoolkamp!! 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Staking 5 oktober 
Indien onze school meedoet aan de landelijke 
staking van het onderwijs op 5 oktober, 
ontvangt u hierover een bericht. Er is echter 
op dit moment nog geen besluit over 
genomen. 

 

 

Vakantierooster en vrije dagen 
Herfstvakantie: 21 t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie: 23 dec. 2017 t/m 7 jan. 2018 

Voorjaarsvakantie: 24 feb. t/m 4 mrt. 2018 

Goede vrijdag: 30 maart 2018 

Paasmaandag: 2 april 2018 

Vrije dag  i.v.m. studiedag: 11 april 2018 

Koningsdag: 27 april 2018 

Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018 

Pinkstermaandag: 21 mei 2018 

Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgeld en ouderbijdrage 
Beste ouder(s), verzorger(s), voogd(en), 

De ouderraad (OR) organiseert in 
samenwerking met de activiteitencommissie 
(AC) de niet-lesgebonden activiteiten.  
Dit zijn; Sintmaarten, Sinterklaas, kerst, 
nieuwjaar, Pasen, Koningsspelen, jaarafsluiting 
en schoolreis. De activiteiten kunnen alleen 
uitgevoerd worden door een bijdrage van de 
ouder, verzorgers: De ouderbijdrage. 
Zowel het schoolgeld als de ouderbijdrage zijn 
komend jaar (even als de afgelopen jaren) 
€26,00  totaal dus €52,00.  
Dit kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer; NL36RABO 01668 59 389 
o.v.v. de Voor- en Achternaam van uw kind en 
de groep. 
 
De 1e termijn van €26,00 dient voor 13 
oktober 2017 betaald te zijn. (de 
ouderbijdrage voor het organiseren van 
activiteiten) 
De 2e termijn van €26,00 dient voor 05 
februari 2018 betaald te zijn. (het schoolgeld) 
 
Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari 
2018 hoeft u slechts € 26,00 te betalen. 
We willen u er op wijzen dat de gemeente 
Emmen extra ondersteuning biedt aan 
huishoudens met een laag inkomen.  
Als u tot de doelgroep behoort dan kunt u 
gebruik maken van een aantal regelingen, 
onder andere de participatiewebshop. Meer 
informatie kunt u vinden via 
www.participatiewebshop.emmen.nl 

 

 

 

 

 

http://www.participatiewebshop.emmen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP! Als betalingen niet op tijd voldaan 
worden zal dit betekenen dat uw 
zoon/dochter niet mee gaat met de 
schoolreis en misschien ook niet van andere 
activiteiten kan genieten. 
Wanneer u nog vragen heeft over 
bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen 
met: 
Karin Vogelaar, penningmeester, 06-31912235 
Jan Jeuring, voorzitter, 06-18482270 
Bij geen gehoor verzoeken wij u om uw naam 
en telefoonnummer in te spreken, zodat we u 
terug kunnen bellen. 

Met vriendelijke groet, 
Ouderraad OBS de Kubus. 

 

 

Kubus ouder-app 
Wij hebben voor onze ouders een ouder-app, 
‘SchoolPraat De Kubus’. Heeft u hem al?  
De app is gratis te downloaden in de app-store 
en Google’s Playstore.  
Via deze app kunt u pushberichten op 
telefoon en tablet ontvangen. Ook vindt u er 
het laatste nieuws, de kalender, foto’s, 
groepspagina’s en algemene informatie. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sportproeverij Meerdijk 
Aanstaande woensdag is er een 
‘sportproeverij’ voor de kinderen uit groep 3 
t/m 8.  Zie de flyer in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 

 
 

 

Agenda 

September 

18 Contactmiddag/avond  

19 Contactmiddag/avond 

20 Schoolkamp groep 8 

21 Schoolkamp groep 8 

22 Schoolkamp groep 8 

 

Oktober 

3 Groepen 8 Kamp Westerbork 
Oud papier 

4 Start kinderboekenweek 

5 Staking? 

21 Herfstvakantie 21  t/m 29 oktober   

 


