
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 4 – 16 oktober 2017

Nieuwe leerling 
We verwelkomen Noor in groep 1. 
We wensen je een fijne tijd toe op de Kubus!  

 
 

 

Administratie de Kubus 

Wilt u een wijziging doorgeven, een verlof 

aanvraag doen of heeft u een andere vraag 

m.b.t. de administratie? Dan kunt u dit 

melden bij Kim. Zij is ma t/m do aanwezig van 

08.00 – 11.00 uur. Het administratiekantoor 

vindt u rechts van de hoofdingang. 

 
 
Wijziging gymrooster 
Let op, er gaat iets veranderen in het 
gymrooster voor de groepen  3, 3A, 4 en 4A. 
Groep 3 en 3a gaan in het vervolg op 
donderdag naar gym i.p.v. op woensdag.  
Denk er aan om op donderdag de gymkleding 
mee te geven aan uw kind. 
Groep 4 en 4a gaan in het vervolg op 
woensdag  naar gym, dus moeten op 
woensdag hun gymkleding mee. 
 

 
 
 

Wereldtijd 
Komend schooljaar hebben wij op school een 
andere aanpak omtrent de zaakvakken; 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek. 
Afgelopen jaren bestond de les voornamelijk 
uit het lezen van de tekst en daarbij het 
maken van opdrachten. Deze kennis werd 
vervolgens getoetst aan het einde van het 
hoofdstuk. Om de kinderen voor te bereiden 
op de toets kregen ze bladen mee naar huis 
om te leren. Een methode die regelmatig als 
saai en weinig uitdagend werd bestempeld. 
Daarom hebben wij gekozen voor een andere 
aanpak.  
De hoofdstukken en onderwerpen zullen nog 
gewoon worden aanboden, maar de 
verwerking zal anders zijn. De leerkrachten 
kiezen een verwerking in samenspraak met de 
kinderen. Er kan individueel worden gewerkt 
maar er zal veelal worden samengewerkt. De 
verwerking kan bestaan o.a. uit het maken van 
een powerpoint, prezi, sway, muurkrant, 
verslag, quiz of iets creatiefs. In de klas zal er 
tijd zijn om deze dingen voor te bereiden in de 
zogeheten wereldtijd. Soms kan het geval zijn 
dat kinderen er thuis mee bezig 
moeten/willen om hun presentatie af, of beter 
te maken. Naast deze wereldtijd zullen de 
topo-toetsen wel gewoon worden afgenomen. 
Hiervoor krijgen de kinderen nog steeds 
bladen mee naar huis. Door deze manier 
stimuleren wij een meer lerende, 
onderzoekende en uitdagende leeromgeving 
voor de kinderen. In de klas zullen we dit 
wereldtijd noemen. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening Kindcentrum 
Woensdag 18 oktober is de officiele opening 
van ons kindcentrum. Vanaf 15.00 uur tot 
19.00 uur is het Open huis. 

 

 

Van de OR 
Afgelopen dinsdag 10-10 is de jaarvergadering 
gehouden van de ouderraad en activiteiten 
commissie.  
Vanuit de OR is een overzicht gegeven van de 
uitgaven en inkomsten vanuit het schoolgeld 
en de begroting voor komend jaar.  
De AC heeft de activiteiten toegelicht.  
De koningsspelen zullen in 2018 extra 
aandacht krijgen. 
Vanuit de gemeente Emmen was Rik 
Zinnemers aanwezig om de aanwezige ouders 
en directie te informeren over de 
verkeersveiligheid rondom de school.  
In de aanloop naar de nieuwbouw is er met 
veilig verkeer Nederland gekeken naar de 
veiligheid. Er zijn maatregelen genomen om 
de veiligheid te verhogen. Zo zijn er o.a. 
rotondes gemaakt. 
In de eerste weken van dit schooljaar is er 
nadrukkelijk gekeken naar knelpunten en 
gevaarlijke situaties. Het gebruik van de 
parkeerplaats bij school is één van de 
knelpunten. Verzoek is om deze 
parkeerplaatsen alleen voor medewerkers van 
school te laten gebruiken en niet door 
ouders/verzorgers die kinderen brengen of 
halen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

In de 30 kilometer zone worden controles 
uitgevoerd en extra observaties worden 
gedaan rondom de knelpunten. 
Een mogelijke verbetering is het creëren van 
extra oversteekpunten tussen de rotondes en 
de ingangen van de parkeerplaatsen bij het 
winkelcentrum.  
De gemeente en directie houden ons op de 
hoogte van de voortgang.  
Mocht u opmerkingen of adviezen hebben 
dan kunnen deze rechtstreeks bij de 
gemeente, via de directie of bij de OR gedaan 
worden. 

Het bestuur van de OR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledingactie 
Beste ouders, verzorgers, voogden. 
Net als voorgaande jaren is er na de herfst 
vakantie weer een kledingactie. 
Kleding, schoenen, skeelers, snowboots of 
stoffen die u niet meer gebruikt kunnen 
worden ingeleverd. Stichting Sympany zal de 
kledingzakken bij onze school komen ophalen. 
Met het opgehaalde geld kunnen we voor een 
deel de keuzeklassen ondersteunen en een 
deel zal voor de ondersteuning van de 
activiteiten gebruikt worden. 
De kledingzakken kunnen ingeleverd worden 
op de volgende data; 
Maandag 13 november 
Dinsdag 14 november   
Woensdag 15 november 
U kunt de kledingzakken inleveren op school. 
Donderdagochtend 16 november zullen de 
zakken opgehaald worden. 
We hopen dat iedereen ons weer net zo goed 
wil helpen als vorig schooljaar. U een 
opgeruimde kast en de kinderen genieten van 
de keuzeklassen en activiteiten. 
Opgeruimde groet van de ouderraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit de Bieb op School 
Dat de verhuisde bibliotheek nu een prachtige 
plek heeft in de hal van het Kindcentrum zal 
geen bezoeker zijn ontgaan. Het is in elk geval 
geweldig om te zien hoe enthousiast de 
kinderen zijn over  de bibliotheek op school. 
 
Selfservice 
Alle kinderen zijn voor een introductiebezoek 
met de leerkracht op bezoek geweest. En 
intussen hebben ook alle kinderen enkele 
boeken geleend. Het lenen met de 
selfserviceapparatuur vinden alle kinderen 
plezierig omdat ze het eenvoudig zelf kunnen. 
De voor de zomervakantie geleende boeken 
zijn hopelijk nu door alle kinderen terug 
gebracht. 
 
Uitleensystemen 
Het is namelijk zo dat de Bieb in de school 
werkt met een uitleensysteem, speciaal voor 
het lenen op school. Dit heet schoolwise. 
Bibliotheken werken met uitleensysteem 
Bicat. Om te lenen in bibliotheken hebben 
leden een pasje nodig. Alle kinderen vanaf 
groep 3 hebben zo’n gratis pasje ontvangen 
(of hadden al zo’n pasje, bv gekregen toen het 
kind als peuter lid werd in een bibliotheek). 
Dit bibliotheekpasje is belangrijk omdat er 
mee geleend kan worden in alle bibliotheken 
in Drenthe en er kunnen bv ook boeken mee 
gereserveerd worden. Op maandag- en 
donderdagmiddag van 15.00 u tot 16.30 u kan 
met deze bibliotheekpas in Bieb Emmerhout 
geleend worden. 
Voor het lenen op school krijgen alle kinderen 
een speciaal  hiervoor gemaakt kaartje, die op 
school blijft, zodat er nooit meer een kaart 
zoek zal zijn! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biebouders 
De bibliotheek werkte al met twee 
vrijwilligers, maandagmiddag: Marian Verhoef 
en op donderdagmiddag Truus Ensink. Daar 
zijn nu tijdens schooltijden een aantal 
enthousiaste ouders, die de technische kant 
van het lenen snel leren, bij gekomen.  
Wanneer U vragen heeft over de bibliotheek 
kunt  U bij mij terecht. U mag uw vragen ook 
per mail sturen aan: 
emmerhout@bibliotheekemmen.nl 
Namens de bibliotheek, 
Ina Luis, bibliotheekleider Emmerhout. 

 

 

Lampionoptocht 
Donderdag 9 november 2017 is er een  
lampionoptocht voor alle kinderen van de 
basisschool. De optocht start om 18.00 uur bij 
het bewonersbedrijf Emmerhout. 
Opgeven bij de wijkwijzer voor vrijdag 3 
november. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Agenda 

Oktober 

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’  voor groep 3 en 4 
i.v.m. de kinderboekenweek 

21 Herfstvakantie 21  t/m 29 oktober   

 

November 

2 Schoolfinale voorleeswedstrijd  
groep 7 en 8 

3 Groep 7 naar Drenthe College ‘ 
Technics4U’  

6 Poppenkastvoorstelling groep 1 en 2 

9 Lampionoptocht bewonersbedrijf 

27 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 
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