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Najaar 

Wij waren blij te lezen dat de coronacijfers dalen en de najaarsgolf ten einde lijkt te zijn. 

We hebben hier op school gelukkig weinig hinder van ondervonden. We hadden wel een 

aantal besmettingen, maar deze bleven meestal beperkt tot individuele gevallen.  

Het sectorplan corona bleef gelukkig in fase groen waarbij er geen maatregelen nodig 

zijn. Mocht dit veranderen dan zijn we goed voorbereid en hebben we protocollen die dan 

in werking treden. We hopen dat dat niet nodig zal zijn. 
Uw kind heeft een coronatest meegekregen. Als u deze heeft gebruikt omdat uw kind 

klachten had, kunt u dit bij de leerkracht aangeven en krijgt u een nieuwe test. 

  

Vervanging  

Helaas hadden we de afgelopen periode regelmatig te maken met 

vervangingsproblematiek. Ondanks de grote inzet van het hele team lukte het niet altijd 

om de vervanging rond te krijgen en hadden we bijvoorbeeld de afgelopen vrijdagen 

geen invaller voor groep 1a. Gelukkig is juf Monique de Haan vanaf vandaag elke vrijdag 

in deze groep. 

 

Team obs De Kubus 

Door het vertrek van Kelly v.d. Weide was er vanaf 1 oktober geen ondersteuning meer 

voor de directie binnen de school. We vinden het fijn dat Sabine Schomaker heeft 

aangegeven dat zij deze functie wil vervullen. Sinds enkele weken werkt ze op donderdag 

als teamleider op onze school. 

 

Bericht van de MR 

Op 4 oktober kwamen we weer voor de eerste keer samen met de MR. Dit keer in een 

vernieuwde samenstelling. Jenny Stoks en Corinda Stadman zijn aangesloten vanuit het 

personeel en Elisabeth Brakels is aangesloten vanuit de ouders. De ouderraad was er dit 

keer ook bij om toelichting te geven over de financiële zaken. Hier kwamen de zorgen 

naar voren over de ouderbijdrage. Als het goed is komt de betaallink binnenkort in de 

SchouderCom-app. Verder komt er een vervolgtraining voor de MR en hebben we het 

gehad over de vervangingsproblematiek. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan 

kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan door een bericht te sturen naar de MR 

in SchouderCom.  

  

Leerlingenraad 

Sinds enkele weken is er weer een nieuwe leerlingenraad op De Kubus. Vanaf groep 5 

kiezen de kinderen een klasgenoot die hen vertegenwoordigt in de leerlingenraad. De 

raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar met de locatiedirecteur.  

In deze vergaderingen worden er allerlei schoolzaken besproken die de kinderen of juf 

Lydia inbrengen.  

Zo hebben we vorig schooljaar nieuwe regels voor de pannakooi afgesproken en hebben 

we geprobeerd samen een oplossing te vinden voor rommelige kapstokken.  

Dit schooljaar zitten Ella, Elin, Pim, Sophie, Maher, Hadas, Beyan, Noor en Nejla in de 

leerlingenraad. Helaas ontbreekt Nejla op de foto, zij was die dag afwezig. 



   
 

   
 

  

 
 

           

  

  

       

  



 

 

 

 

 

Sint-Maarten 

Donderdag 10 november zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar De Schans geweest om 

daar met hun lampions sint-maartenliedjes te zingen. Het was een groot succes. Zowel 

jong als oud heeft genoten. 

Inmiddels is de school weer prachtig versierd voor het sinterklaasfeest door de ouderraad 

en leerkrachten. 

 

      
  

 

  

              
SchouderCom 

Recent kregen wij het bericht van SchouderCom dat hun app over zal gaan naar een 

andere communicatieapp, namelijk Social Schools.  

Social Schools is inmiddels de meest gebruikte schoolapp in Nederland. Ze heeft 

nagenoeg dezelfde functies als SchouderCom. 

Wij gaan op 1 maart over naar Social Schools. SchouderCom heeft ons beloofd de 

overgang “zorgeloos en eenvoudig” te laten verlopen. We houden u op de hoogte. 

Tekeningen Lotte Nijhuis                                 

Misschien heeft u ze al gezien, die leuke tekeningen van de pietjes.        

Ze zijn gemaakt door Lotte Nijhuis. Zij maakte ook de tekening van  

ons gebouw op de welkomstbrief. 

Lotte is illustrator en moeder van onze leerlingen Ben en Maisie.  
We vinden het erg leuk dat Lotte deze leuke tekeningen voor  

ons heeft gemaakt en willen haar hartelijk bedanken. 

  



   
 

   
 

 

Voorleeswedstrijd  

De finale van de voorleeswedstrijd van De 

Kubus is op donderdag 24 november. Van 18.30 

tot 20.00 uur lezen de kampioenen van de 

groepen 7 en 8 voor en strijden om de titel 

“Voorleeskampioen van De Kubus 22-23”. De winnaar gaat door naar de Emmense 

voorrondes in de bibliotheek Emmen.  Familie van de kampioenen en klasgenoten (alleen 

onder begeleiding van een volwassene) zijn van harte welkom om hen te steunen.  

  

Ziekmelden 

Is uw kind ziek en kan hij/zij niet naar school? Of heeft u een afspraak bij de dokter? Wilt 

u dit dan telefonisch melden en niet via SchouderCom? De berichten in SchouderCom 

worden ’s ochtends meestal niet meer gelezen door de leerkracht. Als wij geen afmelding 

hebben ontvangen en uw kind is niet op school, dan wordt u door ons gebeld. 

 

Inventarisatie sport en zwemdiploma's 

Deze maand wordt er een sportinventarisatie bij kinderen van groep 3 t/m 8 op alle 

basisscholen in Emmen afgenomen. Ieder jaar wordt deze vragenlijst afgenomen.  

Zo kunnen de buurtsportcoaches de ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname en 

het hebben van zwemdiploma’s volgen. Ook gebruiken zij deze gegevens bij het nog 

gerichter maken van het sportprogramma van de Brede School. De gegevens uit deze 

inventarisatie blijven bij de buurtsportcoaches en de algemene cijfers (zonder namen en 

andere gegevens) worden gebruikt om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.  

  

De kinderen beantwoorden de volgende vragen:  

- Heb jij een zwemdiploma? Zo ja, welke diploma’s/zo nee, welke reden heeft 

   dat? 

- Sport je bij een sportvereniging? Zo ja, welke sport/zo nee, waarom niet? 

- Met welke sport(en) zou je nog graag kennis willen maken? 

 

De inventarisatie in de groepen 3 t/m 5 wordt gedaan door juf Iris (stagiaire). De 

kinderen vanaf groep 6 vullen de vragen digitaal in. 

Mocht u vragen hebben over deze inventarisatie, dan kunt u terecht bij de 

buurtsportcoaches van gebied oost: 

Eyup Yücesan en Mennart Pel 

Mail: e.yucesan@emme.nl en m.pel@emmen.nl 
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Project Emmen geeft energie 

Vrijdag 11 november hebben de kinderen van groep 7 en 8 meegedaan aan het project 

“Emmen geeft Energie". Samen met energiecoaches gingen ze op een missie waarbij 

energie, energiebronnen en energie besparen centraal stond. Aansluitend kregen de 

kinderen uitleg over de missies die ze thuis konden gaan uitvoeren en het gebruik van 

het koffertje dat ieder kind meekreeg. 

Meer informatie over het project “Emmen geeft energie” kunt u vinden op deze site:  

Home - Emmen geeft energie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emmengeeftenergie.nl/

