
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 7 –  20 november 2020

Sint Maarten 
Hoewel het vorige week al Sint Maarten was 
willen we hier toch graag nog even op terug 
komen. We werden op woensdag 11 
november verrast door de 
winkeliersvereniging van Emmerhout, die voor 
alle kinderen een zak snoep kwamen brengen. 
Radio Drenthe was hierbij aanwezig, zodat het 
ook nog live op de radio was. De kinderen van 
groep 3 hebben, namens alle andere kinderen 
van de Kubus, gezongen voor de snoepjes.  
We willen de mensen van de 
winkeliersvereniging heel hartelijk bedanken 
voor deze mooie actie. 

 

 

 

SchouderCom 
We zien dat het aantal geregistreerde 
ouders/verzorgers bij SchouderCom steeds 
groter wordt. Daar zijn we blij mee. 
Op dit moment heeft 42% van onze leerlingen 
tenminste één ouder/verzorger die 
geregistreerd staat in SchouderCom. 
In sommige groepen zien we dat dat 
percentage zelfs al rond de 60% ligt. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan 
ontvangen we graag een mail hierover. Wilt u 
dan mailen naar admin-kinholt@obs-kubus.nl 
Het is de bedoeling dat we na de kerstvakantie 
afscheid nemen van de nieuwsbrief en de 
mail, dan willen we alleen nog via 
SchouderCom communiceren. Daarom is het 
belangrijk dat u als ouder/verzorger zich 
registreert in SchouderCom.  
In SchouderCom kunt u zelf aangeven (via 
“mijn gegevens”) welke gegevens zichtbaar 
zijn voor andere ouders. U kunt dit ook later 
aanpassen.  

 

 

Sinterklaas 
Donderdag 3 december komt Sinterklaas op 
De Kubus. Vanwege de coronamaatregelen is 
er dit jaar geen groots ontvangst buiten,  maar 
zal het feest zich vooral binnen afspelen.  
We vragen de ouders/verzorgers dan ook om 
niet buiten te wachten op de komst van de 
sint en zijn twee pieten. 
De sint zal in het speellokaal de kinderen van 
groep 1 t/m 4 ontvangen. Eén Piet gaat langs 
bij de hogere groepen. Foto’s van het bezoek 
kunt u de week daarna vinden in de (oude) 
schoolapp. Kinderen mogen verkleed komen. 
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Briefcontact groep 7c met Finland 
Groep 7c heeft vanaf het begin van het 
schooljaar mailcontact met een school in 
Jyvakyla in Finland. 
Het is een klas waarin kinderen allemaal 1,5 
uur per week Nederlandse les krijgen. De 
meeste kinderen hebben 1 Nederlandse 
ouder. Voor hun is het een mooie manier om 
de Nederlandse taal te leren schrijven. 
Het is een feestje om de brieven te krijgen en 
het is superfijn om in onze eigen taal te 
kunnen communiceren.  
De kinderen hebben verteld over de scholen, 
leefomgeving en ook over de coronaregels. 

 

 

Enquête KidsLife 
Een aantal HBO-studenten van NHL Stenden 
loopt stage bij KidsLife en voert een 
onderzoek uit. Dit onderzoek heeft onder 
andere betrekking op de bekendheid van 
KidsLife en de behoefte aan een programma 
voor kinderen met overgewicht. Via deze link 
vindt u de enquête: 
https://nl.surveymonkey.com/r/GCKTCVC 
Aan u als ouders/verzorgers de vraag of u de 
enquête zou willen invullen. 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda 
 
November 

20 Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur 
 
December 

1 Oud papier 

3 Sinterklaasviering 

10 Spreekuur jeugdverpleegkundige 
16 Kerstviering 

17 Spreekuur jeugdverpleegkundige  

18 ’s middags vrij! 
Kerstvakantie t/m 3 januari 
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