
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 9 – 29 januari 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Demi in groep 6, Sjors in 
groep 4b, Puck in groep 1b, Toby, Sara en 
Danny in groep 1. 
We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op 
de Kubus!  

 

 
Filmfestival groep 7 
Op maandag 20 november was het de 
Internationale Dag van de Rechten van het 
Kind. Om hiervoor aandacht te vragen en 
basisschoolleerlingen te informeren 
organiseert Soroptimistclub Emmen ook in het 
schooljaar 2017-2018 weer het Soroptimist 
Filmfestival voor Kinderen (SFFK) met 
“kinderrechten” als thema.  
Net als bij de vorige edities is Unicef 
betrokken bij het SFFK.  
De leerlingen van groep 7 gaan op 6 februari 
naar dit Filmfestival.  
De film die zij gaan zien is: “Toen mij vader 
een struik werd”, naar een boek van Joke van 
Leeuwen. 
We gaan op de fiets, dus kinderen van groep 
7: vergeet niet om op de fiets te komen op 
dinsdag 6 februari. 

 
 

Wereldtijdnieuws 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben 
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuniek een andere vorm gekregen.  
De kinderen zijn zelf heel hard aan het werk 
om op verschillende manieren te leren.  
De leerkracht coacht de kinderen op 
samenwerken, karakterontwikkeling,  
ict-vaardigheden, kritisch denken, 
communicatie en/of houding t.o.v. 
medeburgers. (burgerschap) 
In de Wereldtijd keuzeklassen is daarnaast 
volop ruimte voor talentontwikkeling.  
Om u mee te laten genieten van de prachtige 
ontwikkelingen die plaatsvinden zullen we in 
elke nieuwsbrief aandacht besteden aan deze 
zaken onder het kopje: Wereldtijdnieuws. 
Ook in de schoolpraatapp zal een stukje 
verschijnen. 
Deze week: Wereldtijd groep 5. 
Nadat de kinderen tijdens Wereldtijd 
aardrijkskunde bezig zijn geweest om 
plattegronden van een zelfbedachte wijk te 
ontwerpen zijn ze nu bezig om een kwartet te 
maken rondom het geschiedenisthema ridders 
en kastelen. Op de chromebooks wordt 
gezocht naar informatie over het thema.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meesters- en juffendag 

Woensdag 7 februari vieren we de verjaardag 
van alle meesters en juffen. 
De kinderen mogen die dag verkleed op 
school komen en hoeven geen eten en 
drinken mee te nemen. 
We maken er een leuk feestje van! 
 

 
 

Fotoalbum 

We merken dat nog niet alle ouders de weg 
naar ons digitale fotoalbum kunnen vinden.  
In december zijn hier heel wat foto’s 
geplaatst. Het album is te vinden op onze 
website: www.obs-kubus.nl onder het kopje 
‘Fotoalbum’ of via onderstaande link: 
 http://kubus.abc-mediatheek.nl/#!home 
Ook op de Kubus app worden foto’s geplaatst.  
De Kubus app is gratis te downloaden in de 
App Store en Google’s  Playstore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgeld en ouderbijdrage 

Zowel het schoolgeld als de ouderbijdrage 
(beide €26,-), totaal €52,00 moeten uiterlijk 5 
februari zijn voldaan. Dit kan overgemaakt 
worden op rekeningnummer;  
NL36RABO 01668 59 389 o.v.v. de Voor- en 
Achternaam van uw kind en de groep. 
Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari 
2018 hoeft u slechts € 26,00 te betalen. 

 

VMBO Krant groep 7 en 8 
Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn bezig aan de 
laatste jaren op de basisschool. Volgend 
schooljaar of het jaar daarna gaan ze naar het 
voortgezet onderwijs. Weten toekomstige 
leerlingen wat zij van het vmbo mogen 
verwachten en hoe het nieuwe vmbo er uit 
gaat zien? De Go VMBO krant is speciaal voor 
deze nieuwe leerlingen en helpt bij het maken 
van een goede keuze. De kinderen van groep 7 
en 8 hebben vorige week de VMBO Krant 'Go 
VMBO' mee naar huis gekregen.  
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Agenda 

 

Januari 

30 OR vergadering 19.30 uur 

 
Februari 

6 Oud papier 
Filmfestival groep 7 
MR vergadering 

7 Meesters- en juffendag 

8 Spreekuur jeugdverpleegkundige  

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 

15 Spreekuur jeugdverpleegkundige 

19 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

21 Grote rekendag 
Groep 5 Hunebedcentrum 

28 OR/AC vergadering 19.30 uur 

30 Goede Vrijdag 
Schoolvoetbaltoernooi 

 

 

 


