
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 5 – 6 november 2017

Nieuwe leerlinen 
We verwelkomen Julio, Eline , Zoë, Pim en 
Amir in groep 1. Zij zijn allemaal 4 jaar 
geworden. 
In groep 1A verwelkomen we Bahar en in 
groep 4B Maaike. 
We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op 
de Kubus!  

 
Opening Kindcentrum 
18 oktober werd het Kindcentrum officieel 
geopend door wethouder Robert Kleine van 
de gemeente Emmen. Het was een feestelijke  
opening, met voorafgaand aan de confetti-
regen een timelapse van de bouw van het 
Kindcentrum, te zien op grote schermen. 
Na het officiële gedeelte was er een open 
huis. We vonden het erg leuk om alle positieve 
reacties te horen, vooral ook van de 
buurtbewoners die de hele bouw van het 
Kindcentrum hebben gevolgd. Wij danken 
iedereen voor hun komst! 
Afgelopen woensdag was er een opening van 
de Kubus voor alle collega’s van de gemeente 
Emmen, afdeling Onderwijs en voor het team 
met hun partners en kinderen. Ook deze 
middag is goed bezocht en we hebben weer 
veel positieve geluiden gehoord.  
Bedankt iedereen! 

 

Naar binnen brengen 
We gaan nu alweer een geruime tijd naar 
school, de herfstvakantie hebben we gehad en 
we zijn allemaal al gewend aan de nieuwe 
school. 
Om de zelfstandigheid van de kinderen te 
vergroten willen we u vragen om de kinderen 
niet meer tot aan de klas naar binnen te 
brengen.  

 

 

 

Technics4U 
Groep 7 heeft vrijdag 3 november 
deelgenomen aan het 
techniekpromotieproject ‘Technics4U’ op het 
Drenthe College. Het thema van het project 
was: programmeren. Dit werd op een hele 
leuke manier aan de kinderen aangeboden. 
Het initiatief voor Technics4U vindt zijn basis 
in het lokale samenwerkingsverband tussen 
scholen en technische bedrijven. De partners 
zijn van mening dat techniek al in de 
basisschool onder de aandacht gebracht moet 
worden. Zij willen zich daarvoor actief 
inzetten.  

Poppenkastvoorstelling groep 1 en 2 
Vandaag hebben de groepen 1 en 2 naar een 
voorstelling gekeken van poppentheater 
‘Jinky’s Mikmak’. De voorstelling heet: ‘De 
grote gevaarlijke Grompel’ en sluit aan bij het 
thema van de kinderboekenweek. De kinderen 
en juffen hebben genoten.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldtijd-keuzeklas groep 2 en 3 
Woensdag 8 oktober gaan de groepen 2 en 3 
starten met Wereldtijd-keuzeklas.  
Elke week kunnen de kinderen een thema 
kiezen waarover ze graag willen werken. 
Tijdens dit uur gaan ze ontdekkend leren en 
aan het werk met materialen die worden 
aangeboden. Een bepaalde periode worden er 
steeds 4 verschillende thema’s aangeboden.  

 

 

Kledingactie 
Maandag 6 november krijgen de kinderen de 
zakken mee voor de kledinginzamelingsactie. 
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. 
 

Lampionoptocht 
Herinnering: 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 

November 

6 Poppenkastvoorstelling groep 1 en 2 

7 Oud papier 

9 Lampionoptocht bewonersbedrijf 

11 Sint Maarten 

13 Inleveren kledingzakken 

14 Inleveren kledingzakken 

15 Inleveren kledingzakken 

21 MR vergadering 

24 Leerlingenraad 

27 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 

30 GMR vergadering 

 

December 

5 Sinterklaas 

12 Oud papier 

18 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

20 Kerstviering 

25 Kerstvakantie t/m 7 januari 
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