Oktober 2018
Kinderboekenweek
Van 3 tot en met 14 oktober vindt de Kinderboekenweek
plaats met op 3 oktober de Nationale Kinderzwerfboekendag.
Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is
‘’Vriendschap’’. In de klassen besteden we ruim aandacht aan
de Kinderboekenweek. De leerlingen maken opdrachten
behorende bij de boeken die aansluiten bij het thema van dit
jaar. Verder gaan de kinderen ook op een creatieve manier
bezig binnen dit thema.
Vrijdag 12 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd in de
grote hal. Helaas kunnen, wegens plaatsgebrek, alleen ouders
van finalisten aanwezig zijn. Ouders van de finalisten krijgen
t.z.t. bericht. De voorrondes vinden in de klassen plaats.

Letterspeurtocht groep 3
Donderdag 4 oktober vindt er voor de groepen 3a en 3b een letterspeurtocht door de
school plaats. Eén ouder, opa, oma mag zijn/haar (klein)kind begeleiden tijdens deze
spannende tocht! Het begint om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur.

10-jarig bestaan obs de Kubus
In oktober van dit jaar bestaat obs de Kubus 10 jaar!
Feest!
We gaan dit vieren met ouder(s) / verzorger(s) en
kinderen. 16 t/m 18 oktober.
Meer informatie volgt snel.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober.

In de herfstvakantie verandert DigiDuif in Social Schools
DigiDuif is vorig jaar samengegaan met Social Schools. Dat betekent dat er wat
veranderingen komen. De naam ‘DigiDuif’ verandert in ‘Social Schools’ én er komt een
nieuwe app. Na de herfstvakantie kan de nieuwe app worden geïnstalleerd. U krijgt daar
bericht over!
De gegevens uit DigiDuif worden in de herfstvakantie overgezet van DigiDuif naar de nieuwe
omgeving. Tót de herfstvakantie kunt u uw gegevens op de gewone manier nog aanpassen in
DigiDuif. Houd de DigiDuif in de gaten, samen maken we de overstap naar Social Schools!

Lezen samen met je kind in groep 3
In groep 3 leren de kinderen lezen. De kinderen leren eerst letters, woorden, zinnen en
uiteindelijk lezen ze zelfstandig een boekje. Het gaat om technisch lezen, het hardop lezen

en het tempo steeds te verhogen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u voor nodig.
Er hangt een lijst aan de deur van de groep waarop u kunt aangeven op welk moment in de
week u samen met uw kind wilt lezen; minimaal 1x per week. Zo werken we samen aan de
leesontwikkeling van uw kind. We starten na de herfstvakantie.

Even voorstellen... Vakleerkracht gym - Jochem de Goeijen
Wellicht hebt u mijn naam de afgelopen weken al eens voorbij horen komen. Mijn naam is
Jochem de Goeijen, ik ben 24 jaar en vanaf dit schooljaar actief op OBS de Kubus als
vakleerkracht gym. Ik ben in 2016 afgestuurd aan de Christelijke Academie Lichamelijke
Opvoeding (Calo) op het Windesheim in Zwolle. Sinds 2016 ben ik actief in Almelo als
combinatiefunctionaris sport bij Sportbedrijf Almelo en vanaf dit jaar ben ik dus actief als
vakleerkracht gym op OBS de Kubus.
Elke week verzorg ik de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Op maandag en vrijdag geef ik
gymles aan de groepen 1 en 2. Op dinsdag, woensdag en donderdag geef ik les aan de
groepen 3 t/m 8. Daarnaast zal ik veel sport gerelateerde activiteiten oppakken. Zoals
bijvoorbeeld het korfbaltoernooi afgelopen maandag.
Mocht u vragen voor mij hebben m.b.t. sport of school dan kunt u mijn een email sturen op:
j.degoeijen@kubusopoa.nl.
Ik hoop u graag in de komende weken tegen te komen op OBS de Kubus!
Met sportieve groet,
Gymmeester Jochem

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 het kaft.
KinderzwerfboekStations
Dit zijn kasten of kraampjes vol zwerfboeken! Je kan hier een boek brengen dat een ander
kind mag lezen. Én je kan 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 voor kinderen t/m 14 jaar.
- het boek ziet er aantrekkelijk uit (is niet kapot of beschadigd).
- het boek is tijdloos (Pluk van de Petteflet) of redelijk recent (van na 2001).

Rots en Water
De Kubus is een Rots en Water school. Dat betekent dat alle leerlingen om de week
weerbaarheidstraining krijgen, waarbij ze zich bewust worden van zichzelf. Dit gebeurt door
oefeningen en spelactiviteiten in het speellokaal, eigen lokaal, het plein of in de gymzaal.
Sommige kinderen hebben het nodig om zelfvertrouwen verder te ontwikkelen (Rots),
anderen kunnen leren het soms nog onbegrensde gedrag te beteugelen en meer met de
stroom mee te gaan (Water). Voor verdere info ga naar onze website.

Culturele ondernemende activiteit
Elk schooljaar organiseert iedere groep een culturele, ondernemende activiteit. Dit staat los
van het schoolreisje of het kamp. Het doel is om met elkaar een uitstapje te organiseren
naar een culturele instelling zoals een museum, een voorstelling, een tentoonstelling. Zo'n
uitstapje vindt buiten het schoolgebouw plaats. Per leerling is er vanuit de cultuurpot een
budget beschikbaar. Is er nog geld nodig dan bedenkt de groep een ludieke actie om geld in
te zamelen. Is het budget voldoende, staat er een maatschappelijke tegenprestatie
tegenover. Vorig jaar is groep 8 naar het Weggeler gegaan om samen met de bewoners
spelletjes te spelen. Houdt de website goed in de gaten, daar komen de activiteiten ook op
te staan.

In- en uitgang van de school
In voorgaande schooljaren hebben we al eens aangegeven hoe wij om willen gaan met onze
in- en uitgangen van school. Dit in het kader van veiligheid en rust voor de kinderen.
De kinderen uit groepen 1 t/m 3 mogen via de kleuteringang naar binnen.
De hoofdingang aan de Hoornbladstraat en via de Schöppe zijn geen ingangen voor de
leerlingen. Helpt umee zorgdragen dat de in- en uitgangen op de goede manier worden
gebruikt?

Schoolgruiten
Deze week hebben we goed nieuws gekregen. Onze school mag ook dit schooljaar weer
meedoen met het Schoolfruit programma! Dankzij een Europese subsidie krijgen de
leerlingen 20 weken lang, 3 keer in de week, een fruit/groente traktatie op school. Voor u als
ouder zijn er geen kosten aan verbonden. De eerste traktatie zal in de week van 12
november zijn!

Schoolkorfbal 2018 - verslag
Maandag 24 september hebben kinderen uit de groepen 5 en 6 onder leiding van meester
Jochem deelgenomen aan het korfbaltoernooi bij A.K.C.
Tijdens de gymlessen hebben zij keihard geoefend om op het korfbaltoernooi te schitteren.
Op maandag 24 september was het dan eindelijk zover en mochten we los. In de eerste
wedstrijd zag het er veel belovend uit met twee prachtige doelpunten (waarvan eentje
helaas werd afgekeurd). Maar helaas kwamen we aan het eind van de avond een aantal
doelpunten te kort om een ronde verder te mogen.
Volgend jaar nemen we uiteraard opnieuw deel aan het korfbaltoernooi en gaan we
opnieuw proberen om de teams naar het kampioenschap te loodsen.
Jochem de Goeijen – Vakleerkracht gym OBS de Kubus

Vooraankondiging Verlengde schooldag
Ook dit schooljaar zal er weer Verlengde Schooldag worden aangeboden op de Kubus. De
VSD bestaat uit 4 perioden van elk 6 weken. De eerste periode begint op maandag 5
november. Meer informatie zal binnenkort aan de kinderen meegegeven worden. De VSD
coördinator is juf Marigje.

Vooraankondiging Bag2School
Ook dit schooljaar organiseert de Ouderraad de Bag2school actie bij ons op school. In
november is de eerste kledinginzameling. Voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen de
zak voor Bag2school mee naar huis. Doet u ook weer mee?

Wilt u ook in de ouderraad?
De ouderraad is een enthousiaste club ouders die helpt met het voorbereiden en uitvoeren
van allerlei feestelijke activiteiten op school. Een keer per maand vergadert de ouderraad.
Lijkt het u leuk om ook mee te doen in de ouderraad? Bij juf Hanna kunt u terecht voor meer
informatie.

