
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 6 – 28 november 2017

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Celicia, Thijs en Danilo in 
groep 1. 
We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op 
de Kubus!  

 
 

Voorleeswedstrijd 
In de afgelopen periode hebben de groepen 5 
t/m 8 de voorrondes van de voorleeswedstrijd 
gehouden in de klas. De groepen 5 en 6 
hebben 1 winnaar per groep. Deze winnaar 
mag voorlezen bij de kleuters.  
De groepen 7 en 8 hebben 2 winnaars per 
groep. Deze leerlingen hebben het tegen 
elkaar opgenomen tijdens de schoolfinale.  
De 8 kandidaten hebben het allemaal super 
goed gedaan, maar er kon er maar 1 de 
winnaar zijn. Gijs Hoolhorst is onze 
schoolkampioen geworden.  Hij gaat door naar 
de gemeentelijke finale in de bibliotheek in 
Emmen.  

 

 
 

 

 

Sinterklaasviering 
Eindelijk is het zover! Sinterklaas brengt op 
maandag 4 december een bezoek aan onze 
school! Om 08.45 uur zal Sinterklaas arriveren 
en opgewacht worden door de leerlingenraad. 
De leerlingenraad zal Sinterklaas met zijn 
Pieten begeleiden naar de grote hal. Daar 
zitten alle kinderen te wachten om Sint en zijn 
Pieten toe te zingen. 
Na de ontvangst mogen de groepen 1 t/m 4 
om de beurt bij Sinterklaas komen in het mooi 
versierde speellokaal. De andere groepen 
vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen klas. 
De kinderen moeten deze dag gewoon hun 
eigen eten en drinken meenemen. We maken 
er met z’n allen een gezellig feest van! 
 
 
 

 

 

 

Oproep MR 
Omdat één van de MR-leden zich 
teruggetrokken heeft is er ruimte voor een 
nieuwe ouder in de MR. Vindt u het belangrijk 
om mee te praten en te denken over zaken als 
bijv. ouderparticipatie, de verkeerssituatie, 
ontwikkelen van beleid enzovoort, dan kunt u 
zich opgeven door een mail te sturen naar 
onze administratie:  
admin-kinholt@obs-kubus.nl 
Graag uw naam vermelden en in welke groep 
u kinderen heeft. 
Om de continuïteit te waarborgen gaat onze 
voorkeur uit naar iemand met een kind in de 
onderbouw. Een lid heeft vier jaar zitting in de 
MR. Goed om te weten: De MR vergadert 
ongeveer 5 keer per schooljaar, meestal op 
dinsdagavond. 
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Agenda 

November 

27 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 

30 GMR vergadering 

 

December 

4 Sinterklaasviering 

12 Oud papier 

18 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

20 Kerstviering 

25 Kerstvakantie t/m 7 januari 

 

Januari 

8 Weer naar school 

9 Oud papier 

12 Leerlingenraad 

15 Groep 6/6A Drents museum 

18 Spreekuur jeugdverpleegkundige (hele 
dag) 

22 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

30 OR vergadering 19.30 uur 
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