
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 12 - 19 maart 2021

Baby nieuws 
Juf Marijke Haan is op 23 februari 2021 
bevallen van zoontje Bas! Een prachtig 
jongentje! We wensen het jonge gezin heel 
veel geluk toe!  
 
 
 
 
 
 
 
Nog meer babygeluk… Juf Eline Bosman is op 
1 maart 2021 bevallen van zoontje Sam! Op de 
foto zwaait hij al naar ons  We wensen Eline 
en haar man heel veel geluk met de kleine! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen  
Hallo ouders, verzorgers en andere 
betrokkenen bij OBS de Kubus!  
Ik stel me graag even kort aan jullie voor. Mijn 
naam is  Marion Jakobs en ik heb de 
werkzaamheden van Esther Kuipers, als intern 
begeleider, overgenomen. Voor deze overstap 
heb ik gewerkt op diverse scholen in het 
speciaal (basis)onderwijs. Het is enorm leuk 
met deze kennis en kunde ook nu een bijdrage 
te mogen leveren als intern begeleider.  Als 
intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor 
de leerlingenzorg en houd ik me bezig met 
coördinerende en begeleidende taken. 
Daarnaast help ik leerkrachten én ouders met 
hulpvragen over kinderen.  

Ik probeer zo goed mogelijk mee te denken, 
ga op onderzoek en kijk naar een passende 
oplossing. Soms sluit ik ook aan tijdens 
gesprekken met ouders en leerkracht.  Met 
veel plezier ben ik inmiddels begonnen op 
deze nieuwe werkplek met enthousiaste 
ouders. Ik kijk uit naar een fijne en positieve 
samenwerking binnen en buiten de school! 
Wie weet komen we elkaar eens tegen!  
Groet, Marion.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Anja Dilling en ik ben vanaf 8 
maart de juf van groep 1. Ik ben te vinden in 
het hoeklokaal (BSO lokaal). Het is erg leuk om 
weer terug te zijn op De Kubus. Sommige van 
jullie zullen mij daar misschien nog wel van 
kennen. Het kan ook zijn dat jullie me kennen 
als gastouder, want dat ben ik ook een hele 
tijd geweest. Ik woon in Emmerhout, ben 
getrouwd met Rob en samen hebben we 3 
kinderen. Daarnaast hebben we nog twee 
katten en een hond. Ik heb veel zin om er 
samen met de kinderen een leuke tijd van te 
maken in groep 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week van het Geld en Grote Rekendag 
Normaal gesproken zouden we deze maand 
deelnemen aan “De week van het geld” en 
“De Grote Rekendag”. 
Vanwege de citotoetsen is het op dit moment 
niet mogelijk om hier voldoende aandacht aan 
te besteden.  
Omdat we beide activiteiten zeer waardevol 
vinden, hebben we besloten om ze uit te 
stellen naar juni. 
 

Activiteiten 
De komende periode zullen meerdere 
activiteiten binnen en buiten de school niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 
Zo gaan het schoolvoetbaltoernooi en het 
verkeersexamen niet door en vieren we Pasen 
dit jaar in eigen groep. Over de Koningsspelen 
nemen we over enkele weken een besluit. 

Agenda 
 
Maart 

22 Week van het geld 

24 Grote Rekendag 
 

April 

1 Paasviering 

2 Goede Vrijdag 
4 Eerste paasdag 

5 Tweede paasdag 

6 Oud papier 
12 Rapportgesprekken 

13 Rapportgesprekken 

20 Start CITO eindtoets groep 8 
23 Koningsspelen? 

27 Koningsdag 

30 Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur 
 

 

 

 

 


