
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 3 – 2 oktober 2017

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende kinderen bij 
ons op school: Avan in groep 1, Chiyara in 
groep 5 en Hailey in groep 7. 
We wensen jullie een fijne tijd toe op de 
Kubus!  

 

WELKOM!  
 
 
 

Keuzeklassen (Wereldtijd) 

De keuzeklassen zijn weer begonnen en we 

hebben niet stil gezeten om de mogelijkheden 

van het nieuwe gebouw te benutten.  

Hierdoor zijn er een aantal wijzigingen:   

De middenbouw heeft meer keuzes, de 

groepsindeling is anders en de manier van 

kiezen is veranderd. De keuzeklassen zijn als 

volgt ingedeeld:  

 Groep 2 en 3 starten binnenkort. 

 Groep 4, 5 en 6 hebben de volgende 

keuzemogelijkheden: Natuur, 

techniek, talen, restaurant, atelier, 

drama, sport en geschiedenis.  

 Groep 7 en 8 hebben de volgende 

keuzemogelijkheden: Techniek, talen, 

restaurant, creatief schrijven, 

onderzoekslab, sport en de wereld 

(aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur) 

Ook is er nu de mogelijkheid om de 

Chromebooks in te zetten bij verschillende 

keuzeklassen en dit biedt natuurlijk 

mogelijkheden. Net zoals het gebruik van een 

nieuwe keuken voor het restaurant en het 

gebruik van het handvaardigheidlokaal.  

Het kiezen gaat dit jaar ook niet meer met een 

keuzebord dat in de gang hangt, maar met 

een digitaal keuzeprogramma. 

 

 
 
 
Kinderboekenweek 
Van woensdag 4 oktober t/m vrijdag 13 
oktober is het ‘Kinderboekenweek’. Deze keer 
met als thema ‘Gruwelijk eng’. Wij hebben 
besloten om de titel “Gruwelijk eng” aan te 
passen en te veranderen in “Super spannend”.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XVZSJqu6&id=C26A3E5A821AB3DFF0EE9122273C13778299A8CE&thid=OIP.XVZSJqu61iomB6a4ZGlh_wD_D0&q=kinderboekenweek+griezelen&simid=607992492700339412&selectedIndex=0


 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkamp groep 8 
Hieronder volgt een verslag van het 
schoolkamp van groep 8. 
Dag 1 
We kwamen aan op school om 8:30, we zaten 
om 8:45 in de klas, om 9:01 zaten we in de bus 
naar Holwerd. We hadden bijna de boot 
gemist omdat de buschauffeur verkeerd was 
gereden. We vertrokken om 11:30 met de 
boot, 12:15 kwamen we aan op Ameland.  
We fietsten naar de kampeerboerderij.  
We hadden een half uurtje om onze bedden 
op te maken en onze tassen in te pakken. 
Toen gingen we naar het strand, om te mega-
suppen, vlot bouwen, pijl en boog schieten en 
te archery tag te doen. En daar gingen we 
barbecueën. 
Dag 2 
We gingen om 8 uur ontbijten. Daarna gingen 
we naar de boot voor de robbentocht en de 
sleepnettentocht, daarbij raakten we 
scheepswrak. We hebben ook een fietstocht 
naar de vuurtoren gehad. Bij de bonte avond 
hadden we 8 acts. Er waren dans, zang en 
moppen acts. Het was heel er gezellig en we 
hadden een disco die tot half 1 s ’nachts 
duurde.  
Dag 3 
s ‘Ochtends werden we gewekt met potten en 
pannen door juf Tepper.  Meester Lieberom 
sloeg deuken in een vergiet. We zijn ook nog 
bij een speeltuin geweest. Op de boot gingen 
sommige kinderen de meeuwen voeren. Maar 
dat mocht niet. In de bus sliepen sommige 
kinderen en daarmee heeft meester Lieberom 
foto’s mee gemaakt. We kwamen ook een half 
uur te laat op school. Iedereen was kapot 
maar we hebben het heel leuk gehad. We 
hebben haast niet geslapen. 

Groetjes Susan, Myrthe, Anna en Kaithlyn  

(en de rest van groep 8) 

 

 

 

 

 

 

Chromebooks en I-pads 
In de groepen 1 t/m 4 zullen I-Pads worden 
ingezet. En in de groepen 5 t/m 8 gaan we met 
chromebooks werken. We zijn op het moment 
heel druk bezig om alles  optimaal te laten 
werken.  
Zodra er meer nieuws hierover is wordt u op 
de hoogte gesteld.  

 

Uitnodiging ouderavond 
In de bijlage bij deze Kubuzz vindt u een 
uitnodiging voor de ouderavond op 10 
oktober. 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 
In de vorige Kubuzz staan 2 fouten. 
De kerstvakantie begint op zaterdag 23 
december (niet op 22 december) en de 
zomervakantie begint op zaterdag 21 juli (niet 
op 20 juli). Excuses voor de verwarring. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolmaatschappelijkwerk op de Kubus 
Vanaf dit schooljaar zal ik, Laura Rumahloine, 
de functie van schoolmaatschappelijk werker 
invullen bij uw kind op de basisschool.  
Als schoolmaatschappelijk werker richt ik mij 
op de driehoek: kind-ouder-school.  
Ouders kunnen in verschillende gevallen een 
beroep doen op een schoolmaatschappelijk 
werker: 
-  wanneer zij vragen hebben over opgroeien      
en opvoeding. 
- als er problemen zijn; thuis of op school. 
- indien ze niet weten bij welke instantie ze 
terecht kunnen met een bepaalde vraag.  
 
Het schoolmaatschappelijk werk is vrij 
toegankelijk en gratis voor alle ouders met 
kinderen in het (basis)onderwijs. Voor een 
afspraak ben ik op maandag, dinsdag en 
donderdag bereikbaar op 0613909226 of via 
l.rumahloine@welzijngroepsedna.nl 
Iedere dinsdagavond houd ik een Whatsapp 
spreekuur van 19:30-21:00 waar u terecht 
kunt voor lichte vragen/ondersteuning of voor 
het maken van een afspraak. 
Met vriendelijke groet, 
Laura Rumahloine 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

 

 

Staking donderdag 5 oktober 
Let op, aanstaande donderdag staken de 
leerkrachten. De school is dicht, de kinderen 
zijn vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7  Technics4U - Drenthe College 
Vrijdag 3 november gaan de kinderen van 
groep 7 naar het Drenthe College, om deel te 
nemen aan Technics4U. 
Dit is een project waarin de kinderen kennis 
maken met techniek. 
Wij gaan op de fiets. De kinderen moeten om 
08.00 uur op school zijn. 
16 en 19 oktober komen studenten van de 
Pabo bij ons op school twee gastlessen 
verzorgen. 

 

 

De herfsteditie 2017 van “Matilda”  

“Mathilda” is een kant en klaar artikel met een 
beschrijving van geschikte boeken voor 
leerlingen van de basisschool. U vindt de 
“Mathilda” in de bijlage bij deze Kubuzz. 
Vorige schoolkrantartikelen en andere 
informatie van De Bibliotheek Emmen voor 
het onderwijs vindt u op: 
http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl 
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Agenda 

Oktober 

3 Groepen 8 Kamp Westerbork 
Oud papier 
MR vergadering 
Info avond groep 3 (19.00 uur) 

4 Start kinderboekenweek 
Info middag groep 3 (13.30 uur) 

5 Staking, kinderen vrij 

6 Groep 7/8 Striptekenaar 

10 Ouderavond 19.30 uur 

12 Groep 7/8 Striptekenaar 

16 Gastles ‘ Technics4U’ groep 7  

18 Open huis Kindcentrum 15.00 – 19.00 uur 

19 Gastles ‘ Technics4U’ groep 7 
Kinderboekenweek voorstelling ‘ Spekkie, 
Sproet en Villa Scorpio’ . 

21 Herfstvakantie 21  t/m 29 oktober   

 

November 

3 Groep 7 naar Drenthe College ‘ 
Technics4U’  

6 Poppenkastvoorstelling groep 1 en 2 

 

 


