
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 16 – 11 juni 2021

Juf Astrid Homan 
Astrid Homan (groep 1a) heeft aangegeven 
dat ze aan het eind van dit schooljaar gaat 
stoppen met haar werk als leerkracht, ze gaat 
met pensioen. Meer dan 40 jaar is ze dan 
werkzaam geweest als leerkracht in 
Emmerhout. Natuurlijk laten we haar niet met 
stille trom vertrekken. Binnenkort ontvangt u 
hierover meer informatie. 

 

 

 

Schaduwdoek 
Enkele weken geleden kon u in de nieuwsbrief 
lezen over het schaduwdoek dat we van KWF, 
in samenwerking met Samenloop voor Hoop 
Emmen, zouden krijgen. Inmiddels is het doek 
al geïnstalleerd boven de zandbak. We zijn er 
heel blij mee, zo kunnen onze kinderen lekker 
in de schaduw in de zandbak spelen.Naast het 
schaduwdoek hebben we ook flesjes 
zonnebrandcrème van het KWF gekregen. 
Helaas niet genoeg voor alle kinderen. Omdat 
we het heel belangrijk vinden aandacht te 
vragen voor de gevolgen van de zon, proberen 
we zoveel mogelijk gezinnen een flesje te 
geven.  

 

Rapportgesprekken  
In week 25 (de week van 21 juni) staan er 
facultatieve rapportgesprekken gepland. 
Indien nodig, nodigen de leerkrachten de 
ouders/verzorgers uit voor een gesprek. 
Mocht u geen uitnodiging ontvangen, maar 
toch met de leerkracht willen praten, dan kunt 
u dat via SchouderCom aangeven bij de 
leerkracht. De ouders/verzorgers van groep 7 
wordt verzocht om een afspraak te maken 
voor een gesprek over het voorlopig advies 
voor het voortgezet onderwijs.  De intekenlijst 
in SchouderCom wordt maandag 14 juni 
opengezet en sluit woensdag 16 juni.  
Kunt u niet op de aangegeven tijden?  
Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht en 
wordt er een andere afspraak gemaakt. 
Alle gesprekken worden online gevoerd, op 
dezelfde wijze als de vorige 
rapportgesprekken. 

Oud papier 
Bijna elke maand wordt er door de scholen 
oud papier opgehaald in Emmerhout. Het geld 
van het oud papier gebruiken wij o.a. voor de 
keuzeklassen. Daarvan worden materialen 
aangeschaft en kunnen we externen inhuren 
voor bijvoorbeeld een keuzeklas dansen.  
Voor het ophalen van het oud papier hebben 
we de hulp van ouders/verzorgers nodig. 
Vandaag krijgt uw kind een papier mee met 
het ophaalschema en een strook waarop u 
kunt aangeven dat u ons wilt helpen bij het 
ophalen van het oud papier. We hopen dat we 
veel aanmeldingen krijgen.De coördinatie van 
het oud papier is vanaf volgend schooljaar in 
handen van Rob Hoiting. Hij neemt het over 
van Ester Dragt. Zij heeft het jaren gedaan, 
maar stopt nu omdat haar zoon in groep 8 zit 
en dus van school gaat.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Ester heel hartelijk bedanken voor 
haar inzet voor De Kubus! 

Streetwise  
Woensdag 23 en donderdag 24 juni komt de 
ANWB op De Kubus met het project 
“Streetwise”. Tijdens deze twee dagen hebben 
alle groepen een verkeersactiviteit.  
Deze activiteiten vinden op verschillende 
plekken plaats. Voor de activiteiten van groep 
5/6 en 7/8 gebruiken we de parkeerplaats 
voor de school. Na de activiteiten krijgen de 
kinderen een ouderkaart mee, waarop 
informatie over de activiteit staat.  
De kinderen van groep 3 en 4 moeten voor de 
activiteit gymschoenen meenemen. 
De kinderen van groep 7 en 8 moeten voor de 
activiteit hun fiets meenemen. 
Dit is de planning voor de twee dagen: 

Woensdag 23 juni Donderdag 24 juni 

Groep 1 Groep 1b/2b 

Groep 1a Groep 2a 

Groep 3a Groep 4a 

Groep 3b Groep 4b 

Groep 5a Groep 6a 

Groep 5b/6b Groep 6c 

Groep 7a Groep 7b/8b 

Groep 7c Groep 8a 

 Groep 8c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe-ma-mee-dagen 
De Bibliotheek en De Kunstbeweging 
organiseren deze zomer vakantieactiviteiten 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Deze activiteiten vinden gedurende 4 weken 
plaats op 5 locaties. Er is voor elk wat wils; 
drummen, dansen, kunst en techniek. 
Omdat er ook dit jaar veel kinderen niet op 
vakantie gaan bieden we dit programma 
kosteloos aan.  
De toegang is dus gratis, maar aanmelden via 
de webshop van de Bibliotheek is verplicht. 
https://www.bibliotheekemmen.nl/doe-ma-
mee-dagen.html  
Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Agenda 
 

Juni 

14 Schoolfotograaf 

15 Schoolfotograaf 

20 Vaderdag 

21 Deze week facultatieve oudergesprekken 
en gesprekken voorlopig advies groep 7 

23 ANWB Streetwise 

24 ANWB Streetwise 

 

Juli 

1 Spreekuur Jeugdverpleegkundige 

5 Jeugdarts 

6 Oud papier 
7 Juffen- en meestersdag en jaarafsluiting 

9 ’s middags vrij! 
Zomervakantie t/m 22 augustus 2021 
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