Februari 2018
Schoolfonds
Heeft u het schoolfondsgeld al betaald? Hartelijk dank daarvoor!
Heeft u dit nog niet betaald, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? Veel activiteiten
worden uit het schoolfonds betaald!
Voor de groepen 1 t/m 6 is het schoolfonds € 40,00 per leerling.
Voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 is het per leerling € 50,00 .
Het schoolfondsgeld kunt u overmaken naar rekeningnummer : NL 13 RABO 0107 5175 31
t.n.v. OBS de Kubus – Almelo, o.v.v. schoolfonds 2017/2018 en de naam en groep van uw
kind. Eventueel kunt u ook contant betalen bij juf Hanna.

Studiedagen
Op dinsdag 13 en woensdag 14 februari hebben de leerkrachten twee studiedagen.
Dit betekent dat alle leerlingen op deze dagen vrij zijn.

Rapportgesprekken
Op dinsdag 20 februari (en voor grote groepen ook woensdagmiddag 21 februari) vinden de
rapportgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken
en krijgt u het rapport mee naar huis. U ontvangt binnenkort via de digiDuif een uitnodiging
om u in te schrijven voor de gesprekken.

Aankondiging adviesgesprekken groepen 8
Dinsdag 20 februari vinden de adviesgesprekken plaats voor groep 8a.
Woensdag 21 februari vinden de adviesgesprekken plaats voor groep 8b
De gesprekken starten zowel op dinsdag als op woensdag om 8:40 uur en zullen 20 minuten
duren.
Tijdens het adviesgesprek wordt in overleg bepaald welke vorm van voortgezet onderwijs
voor uw kind het meest geschikt is.
U ontvangt binnenkort via de Digiduif een uitnodiging om u in te schrijven voor deze
adviesgesprekken.

Voorleeswedstrijd Almelo
Zaterdag 3 februari worden de Almelose voorleeswedstrijden gehouden in de bibliotheek. Er
zijn 18 winnaars uit heel Almelo aangemeld. Ceylin uit groep 8a gaat namens de Kubus
strijden voor een plekje bij de regionale ronde.
Wij wensen Ceylin heel veel succes en zullen voor haar duimen!

Vanuit de ouderraad:
Wecycle
Met de Wycylce-actie die wij aan het begin van het schooljaar hebben gehouden, zijn 100
apparaten ingezameld. Heel hartelijk bedankt! Inmiddels hebben we een certificaat van
Wecycle gekregen. De school krijgt als bedankje van Wecycle ook een boekenpakket voor de
schoolbibliotheek.
Bag2School
Bij de bag2school-actie in november is 136 kilo kleding e.d. opgehaald.
Paaseitjesactie
Ook dit schooljaar wordt de paaseitjesactie weer door de ouderraad georganiseerd.
Via de digiDuif wordt u verder geïnformeerd.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 24 februari en eindigt op zondag 4 maart. Op
maandag 5 maart zien we elkaar weer terug op school.
Alvast een fijne vakantie!

