
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 7 – 11 december 2017

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Jason Koudijs in groep 1. 
We wensen je een fijne tijd toe op de Kubus!  

 
Keuzeklas wereldtijd groep 2 en 3 

Woensdag 8 november zijn we met de 

groepen 2 en 3 begonnen met keuzeklas 

wereldtijd. De kinderen kunnen kiezen uit: 

bouwen, de wereld, de winkel en het lichaam. 

Op de Kubus app worden regelmatig foto’s 

geplaatst. 

 

Sinterklaasviering 
Sinterklaas en zijn Pieten hebben op 4 
december een bezoek gebracht aan onze 
school. Sinterklaas kwam aan in de 
Sinterklaastaxi. De leerlingenraad heeft de 
Sint naar binnen begeleidt, waar alle kinderen 
vol spanning zaten te wachten in de grote hal. 
We hebben samen liedjes gezongen en daarna 
zijn alle kinderen naar hun eigen klas gegaan. 
Een groep ouders van de AC had het 
speellokaal omgetoverd tot een hele mooie 
Sinterklaas/pakjeskamer.  De groepen 1 t/m 4 
mochten om de beurt naar de 
Sinterklaaskamer en kregen daar hun 
cadeautje.  
 

De groepen 5 t/m 8 hebben het 
Sinterklaasfeest in hun eigen klas gevierd met 
cadeautjes, zelfgemaakte surprises en 
gedichten. Het was een zeer gezellige 
ochtend. Alle hulpouders bedankt voor de 
goede organisatie! 

 

Bijzondere gastles voor leerlingen  
OBS de Kubus 
Op dinsdag 5 december heeft FC Emmen in 
samenwerking met Gerard Roosendaal 
(veteraan missie UNFIL (Libanon)) en Pascal 
Bobbe (veteraan missie Afghanistan) vier 
bijzondere maar bovenal leerzame gastlessen 
mogen verzorgen bij OBS de Kubus in Emmen. 
Aan de hand van het thema respect vertelde 
veteranen Roosendaal en Bobbe over hun 
ervaringen in oorlogsgebieden in Libanon en 
Afghanistan. Meer dan honderd leerlingen van 
groep zeven en acht van OBS de Kubus waren 
vanaf moment één geboeid. De veteranen 
vertelden de leerlingen hoe belangrijk 
onderling respect en vertrouwen is in het 
hedendaagse leven. Vertrouwen en respect 
dat amper waarneembaar is in een 
oorlogsgebied. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de eerste selectie van FC Emmen 
speelden ook eerste elftalspelers Nande 
Wielink en Joris Voest een belangrijke rol 
tijdens de gastles. Zij vertelden over hoe 
belangrijk vertrouwen en respect in de sport 
is. Met als gevolg dat vele leerlingen hen het 
hemd van het lijf vroegen. 
FC Emmen is er trots op dat in samenwerking 
met OBS de Kubus en de veteranen 
Roosendaal en Bobbe een bijzonder leerzame 
gastles heeft georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

Staking dinsdag 12 december 
Morgen zal de school dicht zijn i.v.m. de 
landelijke stakingsactie.  

 
 

Oud papier ophalen op 12 december gaat 
gewoon door! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden (gym)kleding 
Bijna iedere week blijft er (gym)kleding liggen 
in de kleedkamers bij gym. De leerkrachten 
nemen de gevonden kleding mee naar school 
en als onbekend is van wie de kleding is, 
wordt het in de groene container gedaan. 
Deze container staat in het halletje bij het 
administratiekantoor. 
Mist u nog (gym)kleding van uw kind? Kijkt u 
dan eens in de groene container. 

 
Kerstdiner 
Het is weer bijna zover! Het kerstdiner komt 
eraan. Op 20 december van 17:15-19:00 uur 
gaan we er natuurlijk weer een groot feest van 
maken.  
Vanaf vandaag hangen de lijsten weer aan de 
deuren en kunt u aangeven wat u wilt maken. 
We gaan dit jaar werken met bakjes waar u de 
gerechten in kunt doen. Dit om de 
voedselverspilling tegen te gaan. Ook is er dit 
jaar een mogelijkheid om voor drinken te 
kiezen. U krijgt binnenkort nog de officiële 
uitnodiging met verdere informatie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutselen in de bibliotheek voor Day for 
Change 
Leerlingen van het Esdal College organiseren 
op woensdagmiddag 13 december een kerst 
knutselmiddag in de bibliotheek aan het 
Noorderplein, van 13.30 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage 
bij deze nieuwsbrief. 
 

 
 

Agenda 

 

December 

12 Staking, school is dicht. 
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 (hele dag) 

30 OR vergadering 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekemmen.nl/

