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Beste ouders/verzorgers,  

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

In deze nieuwsbrief hebben we nieuws vanuit 

het team, informatie over pauzes, 

SchouderCom, schoolactiviteiten en een 

dringende oproep voor hulpouders voor oud 

papier, de luizencontrole en de ouderraad.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit het team 

Dit jaar zijn er nieuwe leerkrachten werkzaam 

op onze school. Hieronder stellen zij zich aan 

jullie voor.  

Meester Michiel 

Mijn naam is Michiel van der Veen en ik woon 

in Nieuw Weerdinge. Ik sta sinds dit schooljaar 

voor groep 6a. Ik ben 49 jaar en heb 3 

kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 

te varen en kijk ik graag naar voetbal van mijn 

kinderen. Ik ben inmiddels bijna 25 jaar 

meester en heb in veel verschillende groepen 

gewerkt. Ik vind het erg leuk dat ik onderdeel 

van het team mag zijn en heb heel veel zin in 

dit jaar om groep 6a les te geven. Ik heb op 

het moment van schrijven al enkele weken 

lesgegeven en ik ben enthousiast ontvangen 

hier. Ik voel me hier echt welkom! Ik kijk 

ernaar uit om de ouders/verzorgers  te 

ontmoeten.  

 

Juf Anouk 

Hallo, mijn naam is Anouk Kwakkel. Ik ben 21 
jaar oud en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
te wandelen en creatief bezig te zijn, zoals met 
het maken van taarten.   
 
Sinds juli 2022 ben ik afgestudeerd aan de 
pedagogische academie voor het 
basisonderwijs (pabo) en sta ik met veel 
plezier voor de klas. Vanaf augustus ben ik 
werkzaam op de Kubus. Dit schooljaar sta ik 
twee dagen per week voor groep 6c en tot de 
herfstvakantie sta ik 3 dagen per week 
voor groep 3a als vervanging van juf Sahar. Ik 
heb er zin in om er samen met de kinderen een 
leuke en leerzame tijd van maken!   
 

Juf Kelly 

Helaas moeten we volgende week afscheid 

nemen van juf Kelly von der Weide. Juf Kelly is 

sinds 1 augustus 2020 werkzaam als leerkracht 

op De Kubus en sinds een jaar ook als 

directieondersteuner. Vanaf 1 oktober gaat ze 

een universitaire master doen en gaat zij onze 

school verlaten. 

We willen Kelly hartelijk bedanken voor haar 

inzet voor de kinderen en collega’s op onze 

school.  

We gaan haar missen. 

Na de herfstvakantie zal juf Anouk Kwakkel 

haar vervangen in groep 4b. Voor de weken 

voor de herfstvakantie zijn we nog bezig om 

vervanging te regelen. De ouders van groep 4b 

ontvangen hier binnenkort meer informatie 

over. 

 

Pauze 

We willen u vragen om de 

pauzehap zo gezond mogelijk te 

houden. Kinderen mogen geen 

frisdrank en snoep mee. Onze 

voorkeur ligt bij groente en fruit.  
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Kinderboekenweek 2022 “Gi-ga-groen” 

Officieel begint de Kinderboekenweek op 

woensdag 5 oktober, maar bij ons op De 

Kubus begint hij al op woensdag 28 

september! Een week extra aandacht voor 

boeken, lezen en activiteiten. 

We sluiten de Kinderboekenweek op 

donderdag 13 oktober met een inloop voor 

belangstellenden.   

Volgende week ontvangt u een mail met meer 

informatie over de Kinderboekenweek. 

SchouderCom 

In SchouderCom kunt u alle activiteiten voor 

dit schooljaar zien in de agenda/kalender. U 

moet hiervoor wel een maand selecteren. 

Wanneer het schooljaar 2022-2023 in zijn 

geheel wordt weergegeven, lijkt de agenda 

leeg. Pas wanneer u op een maand klikt, ziet u 

de activiteiten, vrije dagen en vakanties staan.  

Al eerder stond het vakantierooster met vrije 

dagen bij algemene documenten en op onze 

website. Wij willen u erop attenderen dat er 

een studiedag verplaatst is. De studiedagen 

vinden plaats op: 15 febr. 2023 en 5 juli 2023. 

De kinderen zijn dan vrij.  

Daarnaast zijn ook de algemene documenten 

bijgewerkt.  

 

 

Hulpouders gezocht!!! 

We zijn dringend op zoek naar ouders die de 

school willen helpen. Dat kan door mee te 

helpen met het ophalen van oud papier, lid te 

worden van de ouderraad of door te helpen 

bij de luizencontrole. Als u wilt helpen kunt u 

dit doorgeven aan de administratie of 

leerkracht van uw kind. 

Gezocht: hulp voor het oud papier 
We hebben niet genoeg aanmeldingen binnen 

gekregen om het oud papier op te halen. Er 

zijn ongeveer nog 20 plekken over.  

 

Met het oud papiergeld worden 

schoolmaterialen voor o.a. de keuzeklassen 

gekocht. We kunnen het geld dus goed 

gebruiken.  

 

Als u wilt helpen kunt u een berichtje sturen 

via SchouderCom naar: Administratie Kubus. 

 

  Data oud papier 

04 oktober 2022 
01 november 2022 
06 december 2022 
03 januari 2023 (kerstvakantie) 
07 februari 2023 
07 maart 2023 
04 april 2023 
02 mei 2023 (meivakantie) 
06 juni 2023 
04 juli 2023 

  

Gezocht: hulp bij de luizencontrole 
Wilt u ons helpen bij de luizencontrole? Dit is 

ongeveer drie keer per jaar. Stuur dan via 

SchouderCom een bericht naar:  

Administratie Kubus. 
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Gezocht: leden voor de ouderraad  

Wie zijn wij?: 

Op dit moment bestaat de ouderraad uit 6 

leden (2 penningmeesters, 1 voorzitter en 3 

leden) 

 

Wat  doen we? 

Wij helpen bij de organisatie en de uitvoering 

van activiteiten die op school georganiseerd 

worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

sinterklaasviering, het kerstdiner, activiteiten 

rondom Pasen, koningsspelen en een 

jaarafsluiting. 

 

In het organiseren van sommige activiteiten 

gaat behoorlijk wat tijd zitten. Denk dan 

bijvoorbeeld aan het inkopen en bedenken 

van de boodschappen en cadeautjes van de 

activiteiten, het bedenken en plannen van 

bijvoorbeeld de aankomst van sinterklaas, 

helpen met pepernoten bakken en helpen in 

de pakjeskamer enz. Maar ook het plannen 

van nieuwe activiteiten en het aanwezig zijn 

bij de activiteit zelf is belangrijk zodat alles op 

die dagen vlekkeloos kan verlopen. 

 

De ouderraad vergadert ongeveer 4 tot 6 keer 

per jaar. (deze vergaderingen vinden altijd 

plaats in de avonduren op school) 

Ook vergaderen we,  in aanloop naar een 

activiteit, wat vaker in kleine groepen om dan 

bijvoorbeeld te brainstormen en om te 

overleggen. Dit zijn de wat kortere 

vergaderingen en kunnen evt. ook onder 

schooltijd gepland worden. 

 

Kortom: Ben je (redelijk) flexibel en vind je het 

leuk om meer betrokken te zijn bij de school 

en de activiteiten of wil je wat meer 

informatie over de ouderraad?  

Dan kun je een bericht sturen naar: Ouderraad 

via SchouderCom. 

 

We zouden het erg leuk vinden om de 

ouderraad uit te breiden met nieuwe 

enthousiaste leden. 

 

Toelichting bijlagen bij de nieuwsbrief 

Bibliotheek 

In de bijlage Matilda kunt u tips lezen voor 

leuke boeken om thuis (en op school) te lezen. 

Veel van deze boeken passen goed bij het 

thema van de Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga 

Groen!  

 

Photo l’ecole 

Veel ouders hebben de schoolfoto’s die voor 

de zomervakantie gemaakt zijn besteld. In de 

bijlage staat meer informatie voor 

ouders/verzorgers die de foto’s alsnog willen 

bestellen.  

 

Mocht u de inlogcode kwijt zijn, kunt u dit aan 

de juf/meester van uw kind(eren) laten weten. 

Zij geven de code dan opnieuw mee.  

 

Brede School 

Woensdagmiddag van 13:30-15:00u kan er 

kennisgemaakt worden met verschillende 

sporten op het sportplein aan de Laan van het 

Kinholt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


