
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 8 – 8 januari 2018

Gelukkig nieuw jaar!! 

Allereerst wensen wij iedereen een heel 

gelukkig en gezond 2018! 

Op deze eerste schooldag van het nieuwe jaar 

worden de kinderen door de AC getrakteerd 

op rolletjes met slagroom.  

Bedankt AC! 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Donovan, Owen, Muaad, 
Semir, Eline en Hania in groep 1 en Fatema in 
groep 2. 
We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op 
de Kubus!  

 

Baby nieuws 

Meester Grummel van groep 8 is in de 

kerstvakantie vader geworden! 

Het is een jongen en hij heet Mees. 

Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal, 

we wensen het jonge gezin heel veel geluk! 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale voorleesdagen 
Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 
februari vinden zoals elk jaar  
de Nationale Voorleesdagen plaats. Het doel 
van de Voorleesdagen is het bevorderen van 
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen.  
De ouders en verzorgers van groep 1 en 2 zijn 
weer uitgenodigd om tijdens de 
Voorleesdagen op school aanwezig te zijn.  

 

 

CITO-toetsen 

Deze maand zullen er weer verschillende cito-

toetsen worden afgenomen in groep 3 t/m 8. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de MR 
In de nieuwsbrief van eind november stond 
onderstaande oproep van de MR. Er hebben 
zich ondertussen twee kandidaten gemeld. 
Om iedereen de gelegenheid te geven te 
reageren herhalen we deze oproep nogmaals. 
U kunt zich uiterlijk opgeven tot 19 januari 
2018. 
Herhaalde 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. 

Inlichtingen kunt u vragen via: 
mrdekubusemmen@gmail.com  

Op dit moment hebben zitting in de MR: 

Oudergeleding: 
Nico Nobbe 
Gerwin Scherpen 
Ronald Bosma 

 
Personeelsgeleding:  
Sabine Schomaker 
Rik Lieberom 
Marloes Ziengs 
Albertien Unij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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) 

24 Nationale Voorleesdagen t/m 3 februari 
Voorlezen groep 1b-2b en groep 2  
08.30 – 08.50 uur. 

25 Voorlezen groep 1 en groep 1a-2a 
08.30 – 08.50 uur 

30 OR vergadering 19.30 uur 

 

Februari 

6 Oud papier 
Filmfestival groep 7 
MR vergadering 

7 Meesters- en juffendag 

12 Contactmiddag/avond  

13 Contactmiddag/avond 

15 GMR vergadering 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

23 Rapporten mee 

26 Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 

 

Maart 

6 Oud papier 

9 Leerlingenraad 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

21 Grote rekendag 

28 OR/AC vergadering 19.30 uur 

30 Goede Vrijdag 
Schoolvoetbaltoernooi 
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