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23 maart  Start Ramadan 
25 maart  Teddy Bear Hospital 
26 maart  Start zomertijd! 
27 t/m 31 maart  Week van het geld 
5 april Open dag Kindcentrum 

Emmerhout 
7 april Schoolvoetbal 

Goede vrijdag  

Gevonden voorwerpen 

Mist u een kledingstuk, een fietssleutel of misschien wel een tas 
met gymspullen? 
Dan kunt u in SchouderCom bij documenten, gevonden 
voorwerpen per categorie zien wat we allemaal aan spullen 
hebben liggen. En misschien vindt u wat u zoekt.  
Hebt u iets gezien, laat dit dan weten aan Johan (conciërge) of 
Bianca (administratie). 
Mocht het zo zijn dat Johan of Bianca er niet is, vraag dan bij de 
leerkracht van uw kind. 
Na de meivakantie (8 mei) gaan alle overgebleven spullen weg. 
Kleding dat is blijven liggen zal gedoneerd worden aan Humanitas. 
Regelmatig komen er nieuwe voorwerpen bij, houd het dus goed 
in de gaten! 
 

 

  

 

Belangrijke data 

Eens in de zoveel tijd voeren wij als school een 

oudertevredenheidsonderzoek uit.  

Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen 

van wat u van onze school vindt. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies. 

Morgen ontvangt u via de mail in SchouderCom een 

brief waarin beschreven staat wat u moet doen om de 

vragenlijst in te vulen. 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het Scheper ziekenhuis in 
Emmen organiseert voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4 
het ‘knuffelziekenhuis’. 
Hier kunnen de kinderen op 
een speelse manier kennis 
maken met het ziekenhuis en 
hoe het gaat wanneer je voor 
onderzoek of opname naar 
het ziekenhuis moet. 
In de mail die u op 9 maart via 
SchouderCom hebt 
ontvangen staat meer 
informatie over deze dag. 

Zomertijd (zondag 26 maart)

 

 

In de week van 27 t/m 31 maart besteden wij op school extra aandacht aan de week van het geld. 
 
Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken leren kinderen vaardigheden die 
op latere leeftijd hard nodig zijn. Tijdens de week van het geld wordt er aandacht besteed aan goed omgaan 
met geld. Want er lonkt en blinkt een hoop voor kinderen. Influencers prijzen wannahaves aan, in games 
draait het om kopen van upgrades of vriendjes showen hun nieuwste aanwinst via Whatsapp. De 
verleidingen zijn overal. 
 
Is die verleiding erg? Nee, zolang je maar weet wanneer je de verleiding moet bedwingen om 
geldproblemen te voorkomen. ‘Bedwing de bling’ is dan ook het thema van de week van het geld. 

 

 

Teddy bear hospital

Week van het geld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedie op school

Mijn naam is Syl Regtop en ik ben als logopediste 
werkzaam voor Logopedisch Centrum Emmen. 
Vanaf donderdag 6 april zal ik namens onze 
praktijk elke donderdag aanwezig zijn op OBS De 
Kubus om logopedie aan te bieden onder 
schooltijd. Kinderen die bij de praktijk zijn 
aangemeld en bij mij in behandeling zijn worden 
vanaf dan in overleg met de leerkracht uit de klas 
gehaald voor logopedie.  
  
Tot snel! 
  
Syl Regtop, logopediste Logopedisch Centrum 
Emmen 
 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo,  

Ik ben Desiree Soer en ik mag tot aan de zomervakantie werken 

in groep 1/2B. Ik ben 44 jaar oud en woon samen met mijn man 

en 2 kinderen in Schoonoord. 

Ik heb hiervoor ongeveer 20 jaar gewerkt voor stichting OPO 

Borger-Odoorn. Daar heb ik in verschillende groepen gewerkt  

en de laatste 6 jaar een kleutergroep gedraaid. Kleuters is echt 

een vak apart en mijn roeping. Heerlijk met de kinderen een 

thema uitwerken, de inhouden bedenken en de kinderen 

begeleiden in de uitwerking. Voorlezen, liedjes zingen en 

spelletjes spelen vind ik het allerleukst om te doen. 

In mijn vrije tijd ben ik vooral thuis. Heerlijk met mijn kinderen 

bezig, in de tuin aan het werk of op de bank met een goed 

boek! 

 

 

 



 

 

 

Open dag kindcentrum Emmerhout

Op woensdag 5 a.s. organiseert Kindcetrum 

Emmerhout een open dag. 

Ouders en buurtbewoners kunnen die dag een 

kijkje nemen in het hele kindcentrum. 

De uitnodiging voor deze dag volgt nog. 

 

 


