
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

27 augustus 2021

Kalender en documenten 

In januari hebben we de app SchouderCom in 
gebruik genomen. Daarmee is onze jaarlijkse 
kalende overbodig geworden. In 
SchouderCom staat een agenda, die u aan uw 
eigen digitale agenda kunt koppelen. Vanaf 
volgende week staan in deze agenda alle 
activiteiten en vrije dagen van De Kubus. We 
geven u een seintje als deze beschikbaar is.  
We zullen de activiteiten ook in de 
nieuwsbrief blijven vermelden.  

De informatie die u afgelopen jaren op de 
kalender kon vinden hebben we in 
verschillende documenten gezet. Deze 
documenten kunt u ook vinden in 
SchouderCom. Onder het kopje […meer] en 
[documenten] vindt u documenten over o.a. 
schooltijden, groepsindeling, schooltijden, 
schoolregels e.d. Zo heeft u deze informatie 
altijd bij de hand en kunnen wij de 
documenten up-to-date houden. 

Op maandag 6 september is er een 
informatieavond voor alle groepen. Deze vindt 
online plaats. Over de invulling van deze 
avond ontvangt u volgende week meer 
informatie. Omdat meerdere groepen 
dezelfde leerkracht als vorig schooljaar 
hebben, zijn de kennismakingsgesprekken dit 
jaar facultatief. Deze vinden plaats in week 39 
(de week van 27 september) Ook daarover 
krijgt u meer informatie in een volgende 
nieuwsbrief. 

 

 

 

Werving leden Raad van Toezicht en 
directeur-bestuurder voor OOE 

Zoals wellicht bij u bekend gaat Openbaar 
Onderwijs Emmen (OOE) per 1 januari a.s. 
verzelfstandigen. OOE wordt per die datum 
ondergebracht binnen een stichting. Voor de 
nieuwe stichting zijn we op zoek naar leden 
voor de Raad van Toezicht en een directeur-
bestuurder (College van Bestuur). Wilt u meer 
weten over deze functies of bent u zelf 
geïnteresseerd, kijk dan op www.oo-
emmen.nl of www.versteege-search.nl.  

 
Post van Sedna 
Hallo, 
Vanuit Sedna Emmen Oost organiseren wij in 
de week van Lezen en Schrijven een 
lettervossenjacht door de wijk Angelslo. 
 
Kom je ook? 
De speurtocht is op donderdag 9 september 
van 15:30 tot 17:00 uur. We beginnen in 
wijkcentrum Angelslo (ook wel bekend als de 
Cluft). 
 
Wat gaan we doen? 
Bij de lettervossenjacht ga je een route lopen 
door de wijk Angelslo op zoek naar vossen.  
Zij delen letters uit. Deze letters vormen 
samen een woord. Met dit woord kun je een 
kluis openen. Daarin vind je muntjes. Deze 
muntjes kun je gebruiken om iets lekkers te 
kopen. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Geef jezelf en je begeleider op! De begeleider 
is 16 jaar of ouder. Denk aan je ouders, opa, 
oma, broer of zus. De opgavebriefjes liggen op  

http://www.oo-emmen.nl/
http://www.oo-emmen.nl/
http://www.versteege-search.nl/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
de grote tafel in de bibliotheek. Opgavebriefje 
ingevuld? Stop hem in de brievenbus die erbij 
staat voor vrijdag 3 september.  
 
Je mag je ook opgeven door te bellen, appen 
of mailen naar Lisanne Coelingh. Zij is te 
bereiken op 06 36 46 06 72 of via 
l.coelingh@sednaemmen.nl.  
 
Zien we jou ook op donderdag 9 september?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Sedna Emmen-Oost  
 

 

Agenda 
 

Augustus - September  

30-8 luizencontrole 

6-9 Informatieavond voor alle groepen 
(online) 

Week 
39 

Facultatieve kennismakingsgesprekken 
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