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Nieuwjaar. 
 
Allereerst willen wij u een fijn en voorspoedig 
nieuwjaar wensen.  
 
Een nieuw jaar en ook een nieuw format voor de 
nieuwsbrief.  

Deze week zijn we gestart met de keuzeklassen. Op donderdagmiddag voor 

groep 5/6 en op vrijdagmiddag voor groep 7/8. Na de voorjaarsvakantie 

starten de keuzeklassen voor groep 3 en 4. 

Tijdens de keuzeklas kunnen de kinderen kiezen waar ze de komende drie 

weken mee gaan werken. Zo is er bijvoorbeeld een keuzeklas koken, 

handvaardigheid, wetenschap en techniek, textiele werkvorm, tekenen, 

techniek, geschiedenis en vreemde talen. Dit aanbod kan per periode 

veranderen. 

Het uitgangspunt voor de keuzeklas is zelfontdekkend leren en 

talentontwikkeling. Door uitdagende keuzeklassen aan te bieden proberen 

we de kinderen uit te dagen om zelf dingen te ontdekken en te onderzoeken.  

 
Even voorstellen 

Mijn naam is Bianca Olijve en ik woon met mijn man 

en twee kinderen in Emmer-Compascuum. In mijn 

vrije tijd wandel ik veel, lees ik graag en duik ik met 

regelmaat in het archief voor stamboomonderzoek. 

Sinds kort mag ik het Kubus-team versterken. Op de 

maandag t/m vrijdag (de ochtenden) houd ik mij 

bezig met administratieve werkzaamheden.  

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bericht van de schoolfotograaf

In mei 2022 zijn er schoolfoto’s gemaakt die u via de 

site van Photo L’ecole kunt bestellen. Dat is nog 

steeds mogelijk.  

Webshop schoolfotograaf Photolecole 

Als u wilt bestellen maar de inloggegevens niet 

meer hebt kunt u deze aanvragen bij Bianca van de 

administratie. Dat kan via SchouderCom. 

 

 

Op 22 november jl. heeft de MR weer vergaderd. Daarbij is onder andere het sectorplan Corona en de 

jaarbegroting besproken. Verder is er gesproken over een idee van Openbaar Onderwijs Emmen over een 

ander lestijdenmodel. 

Vanuit de MR hebben we veiligheid rondom de school hoog in het vaandel. Van daaruit is er nu geregeld dat 

er een stoep komt bij de Houtweg aan de kant van het tankstation. Dit om ervoor te zorgen dat er niet meer 

geparkeerd wordt en er geen kinderen meer uitstappen. Daarna zal er door de politie op toegezien worden 

dat er niet meer wordt geparkeerd. 

 

https://webshop.photolecole.nl/


 

 

 
 

Blink Lezen 

In de afgelopen periode heeft u in het nieuws kunnen lezen dat het niveau van de leesvaardigheid van 

basisschoolleerlingen blijft dalen. De Inspectie van Onderwijs waarschuwt dat slechts de helft van de 

leerlingen aan het eind van de basisschool goed genoeg kan lezen om te kunnen functioneren in de 

maatschappij. 

“Hoe meer begrijpend lezen wordt verwerkt in andere vakken, hoe beter het is voor de 

leesvaardigheid”, zegt de inspectie. Ook zouden er in de klas meer “rijke” teksten kunnen worden 

gebruikt. Daarmee worden levensechte teksten, herkenbare thema’s, origineel taalgebruik en 

gevarieerd woordgebruik bedoeld 

Omdat we de zorg van de inspectie delen en we een nieuwe methode voor het leesonderwijs zochten, 

zijn we dit schooljaar op De Kubus in groep 4 t/m 8 gestart met de methode “Blink Lezen”.  

In de voorgaande jaren hadden we de methodes “Estafette” voor het technisch lezen en 

“Nieuwsbegrip” voor begrijpend lezen. Blink lezen werkt aan de hand van thema’s en sluit aan bij de 

thema’s van onze methode voor wereldoriëntatie “Blink Wereld”. 

Daarnaast werkt Blink volgens de vijf uitgangspunten van het Nieuwe Lezen. 

1. Elke dag een half uur lezen uit nieuwsgierigheid. 
2. Actief en ook samen bezig zijn met wat je hebt gelezen. 
3. Een rijke leesomgeving met veel variatie en vrije keuze (ook films, audiobooks en YouTube). 
4. Langer binnen hetzelfde thema lezen, in verbinding met andere vakken (is ook tijdwinst). 
5. Taalvaardigheden in samenhang behandelen, zodat het waarom en grote geheel voor leerlingen duidelijk is. 

Meer informatie hierover: Het nieuwe lezen - Blink  

In Blink Lezen worden alle vormen van lezen gezamenlijk aangeboden. We hebben dus geen aparte 

methode meer voor technisch lezen en begrijpend lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor leesplezier 

en leesmotivatie. Aan het eind van elk thema krijgen de kinderen een leesboek mee naar huis. 

Wekelijks besteden we ongeveer 5 uur aan leesonderwijs in de verschillende groepen. Mocht u meer 

willen weten over het gebruik van Blink Lezen in de klas van uw kind, dan kunt contact opnemen met 

de leerkracht. 

 

https://blink.nl/het-nieuwe-lezen/

