Juli 2018
Jarige juffendag in de groepen 1 en 2
Op Woensdag 4 juli vieren de groepen 1 en 2 de verjaardagen van de juffen! Wat de
kinderen die dag gaan doen is nog een verrassing. Wel vertellen we alvast dat de kinderen
verkleed naar school mogen komen. Voor eten en drinken wordt die dag gezorgd. Uw kind
hoeft dus niets mee te nemen.

Rapportgesprekken
Op maandag 9 juli (en voor grote groepen ook dinsdagmiddag 10 juli) vinden de
rapportgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken
en krijgt u het rapport mee naar huis. U heeft al via de digiDuif een aankondiging voor de
inschrijving van de gesprekken gekregen.

Wisselmiddag
Op maandag 16 juli vindt van 12:45 – 14:00 uur de wisselmiddag plaats. De kinderen gaan
dan naar het lokaal waar ze na de zomervakantie ook zitten. Daar gaan ze kennismaken met
de nieuwe leerkracht(en) en met de eventuele nieuwe groep. Na de rapportgesprekken
wordt bekend welke leerkracht welke groep volgend schooljaar heeft.

Afscheidsavond schoolverlaters
Woensdagavond 18 juli nemen we definitief afscheid van de leerlingen van groep 8 uit de
groep van meneer Dennis en de groep van juf Melissa. Verdere informatie over deze avond
krijgen de betreffende ouders/verzorgers via een persoonlijk digiduif bericht.

Laatste schooldag en zomervakantie
Op donderdag 19 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De kinderen gaan gewoon
naar school van 08:30 tot 14:15 uur. Uiteraard zal er een aangepast programma zijn, via de
DigiDuif krijgt u daar meer informatie over.
Voor de zomervakantie krijgt uw kind de schoolagenda voor volgend schooljaar op papier
mee naar huis.
De zomervakantie duurt tot en met vrijdag 1 september. Op maandag 4 september zien we
elkaar weer terug.

Afscheid en verwelkoming collega’s
Het schooljaar begint zo langzamerhand ten einde te lopen. Dit betekent dat we druk bezig
zijn met de voorbereidingen voor komend schooljaar.
Dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s. Juf Anneke en meneer Johan
hebben ervoor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan. Daarnaast gaat meneer Fons
ook met pensioen. Meneer Fons communiceert zelf met de ouders van zijn groep op welke
manier hij afscheid neemt van zijn groep. Als team nemen wij uiteraard ook afscheid maar
bij deze willen we hen alvast enorm bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren!!!
En wanneer er mensen vertrekken mogen we ook weer nieuwe collega’s begroeten. Juf
Babette Comen en juf Chantal Groenhuijsen zullen komend schooljaar ons team versterken.
Allebei van harte welkom!!!

Formatie 2018-2019
Tijdens de laatste MR-vergadering zal het definitieve formatieplaatje worden gepresenteerd.
In het formatieplaatje staat beschreven hoeveel groepen we komend schooljaar zullen
hebben en welke juf of meneer voor de groep staat. Tijdens de rapportgesprekken krijgt u
aan het eind van het gesprek te horen naar welke groep uw kind komend schooljaar gaat. Op
woensdag 11 juli krijgt u via de DigiDuif een bericht m.b.t. de totale organisatie voor
komend schooljaar.

De VakantieBieb, het zomercadeautje van de Bibliotheek
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. Van 1 juli t/m 31 augustus kun je deze
app gratis downloaden gewoon op een tablet of smartphone. In de app vind je meer dan 60
e-books voor jong en oud, die je twee maanden mag lenen. Ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek. Omdat je de boeken dus leest op je tablet of smartphone scheelt het jou weer
boeken sjouwen. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen
internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie. Ga naar Google Play of de App
Store en download de app! Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan maak je ook nog eens
kans op een Ipad mini. Hoe? Lees meer op www.vakantiebieb.nl. Veel leesplezier!.

Help mee aan de inzameling van kinderboeken!
Wij zamelen kinderboeken in voor het KinderzwerfboekStation op onze
school!
Kinderzwerfboeken
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in
de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, in een
KinderzwerfboekStation zoals in de centrale hal van obs de Kubus, enz. Je herkent deze
boeken aan de zwerfsticker op de kaft.
KinderzwerfboekStations
Dit zijn kasten of kraampjes vol zwerfboeken! Je kunt hier een boek brengen dat een ander
kind mag lezen. Én je kunt een zwerfboek uitzoeken om zelf te lezen. Je vindt de adressen op
www.kinderzwerfboek.nl. Er zijn al meer dan 1.500 KinderzwerfboekStations in Nederland!
Leesplezier voor iedereen!
Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Daarom
roepen wij je op om een (gelezen) kinderboek mee te nemen van huis. Lever deze in bij het
Zwerfboekstation van de Kubus, te vinden in de centrale hal. Hier kun je zelf ook weer
boeken uitzoeken.
Tips voor het inleveren van boeken:
- het boek is bestemd is voor kinderen t/m 14 jaar.
- het boek ziet er aantrekkelijk uit (is niet kapot of beschadigd).
- het boek is tijdloos (b.v. Pluk van de Petteflet) of redelijk recent (van na 2001).

Rekenen in de zomervakantie?!
Rekenen doe je overal! Hoeveel croissantjes hebben we nodig, of
hoeveel kilometer is het nog naar de camping? Samen boodschappen
doen! Als uw kind toch ook een keer op computer gaat, zoek dan eens
rekenspellen op, b.v. http://www.rekenspelletjes.nl/ .
Blijven rekenen in de zomervakantie helpt kinderen hun
rekenvaardigheid vast te houden!

Het gehele team van obs De Kubus
wenst iedereen alvast een heel fijne zomervakantie!

