December 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 2018-2019 en de naam en groep van uw
kind. Eventueel kunt u ook contant betalen bij juf Hanna.

Sinterklaasfeest op dinsdag 5 december
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar de Kubus om daar samen met
alle kinderen van school zijn verjaardag te vieren. De groepen 1 t/m 4
mogen die dag een bezoekje brengen aan de schatkamer van
Sinterklaas waar ze van hem een cadeautje krijgen. De groepen 5 t/m
8 vieren het verjaardagsfeest in hun eigen klas. Het wordt ongetwijfeld weer een erg
gezellige dag. Sinterklaas wordt dinsdag 5 december om kwart voor 9 (8.45 uur) op het
grote schoolplein verwacht, waarbij ook de ouders van harte welkom zijn.

Judo
Op zaterdag 8 december wordt in de Topsporthal van de IISPA het NK Judo voor
teams onder de 18 georganiseerd. Om judo meer op de kaart te zetten worden er op vrijdag
7 december clinics aangeboden aan de scholen van Almelo. De groepen 3, 4 en 5 hebben
zich opgegeven om op vrijdag 7 december een clinic te volgen van Judo Almelo in de
Topsporthal van de IISPA. Om bij de IISPA te komen zijn we nog op zoek naar ouders die
willen rijden. Mocht u willen rijden dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw zoon of
dochter

Kleuters thema kerst
Op dinsdag 11 december willen we met de kleutergroepen een
bezoek brengen aan de Intratuin. Hiervoor zoeken wij nog ouders
die kunnen meerijden. We vertrekken die dag om 12:00 bij school
en zullen rond 14:00 weer op school zijn. Graag aangeven bij de
groepsleerkracht.

Het Kerstfeest
Op donderdag 20 december vieren we weer Kerst in alle groepen.
We hebben die dag les tot 14:15. We verwachten de kinderen ’s avonds weer op school voor
het kerstfeest in de klas. Dit zal van 17:00 uur tot 18:30 uur plaatsvinden. Nadere informatie
hierover volgt nog via de digiDuif en/of uw groepsleerkracht. .

Kerst-truiendag
Vrijdagmiddag 21 december zijn de leerlingen om
12:00 vrij. ’s Morgens mogen ze in kersttrui op school
komen, net als de leerkrachten.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2018.
We verwachten de kinderen op maandag 7 januari 2018 weer op school.

Sportspektakel XXL
Op 2 januari, in de kerstvakantie, wordt er weer een
Sportspektakel XXL georganiseerd in het Sportpark. Deze
keer staat het Sportspektakel in het teken van games. Dit
doen we uiteraard niet zomaar, want tijdens deze
dag wordt ook het concept Happy Life geïntroduceerd in
Almelo. Hebt u interesse in het Sportspektakel XXL? Houd dan de website van Sportbedrijf
Almelo in de gaten www.sportbedrijfalmelo.nl. Hebt u interesse in Happy Life? Neem dan
een kijkje op de website www.happylife.nl .

Verzuim- en verlof regeling
In een eerder stadium hebben wij al eens met u gecommuniceerd m.b.t. verzuim/verlof
(ziekte en vrij vragen). Daarover bestaan in Nederland regels die voor iedereen gelden. Deze
regels zijn de laatste tijd erg aangescherpt. Graag willen wij u hiervan op de hoogte brengen.
In de schoolgids staan de algemene regels m.b.t. verzuim/verlof:
- Bij de 5e ziekmelding, in één schooljaar, is de school verplicht dit te melden bij de GGD.
- Bij 5x te laat komen zal er een gesprek met ouders plaatsvinden.
- Bij 10x te laat komen moet er een verplichte melding naar de leerplichtambtenaar gedaan
worden.
Wij willen u hier graag in meenemen zodat we gezamenlijk niet voor ‘verrassingen’ komen 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. De ingang via
het grote plein is voor de groepen 4 t/m 8. Helpt u mee zorgdragen dat de in- en uitgangen
op de goede manier worden gebruikt?

Traktatie
Wij krijgen van ouders nog wel eens vragen over de afspraken van
het verjaardag vieren in de groep. Graag willen we u hierin
meenemen. In de groepen 1 en 2 mogen ouders, tijdens het vieren,
mee de groep in. Vanaf groep 3 doen we dit niet meer. Het
trakteren is altijd een groot feest in de groep. Wij zien echter dat er
steeds meer ‘ongezonde traktaties’ worden gedeeld. We willen als
school hierin niet dwingend voorschrijven maar we zouden het
waarderen als u hierop zou letten. Op het internet staan leuke ideeën voor gezonde
traktaties.

Periodesluiting
Ook dit schooljaar zullen de periodesluitingen in de Schöppe plaatsvinden. Er zijn 4
ochtenden waarbij u als ouder van harte wordt uitgenodigd. De vorm is iets gewijzigd. Waar
voorheen een groep 2 x per jaar een half uur op het podium stond, zullen de groepen nu 4 x
per jaar maximaal 2 optredens laten zien. De groepen 1, 2 en 3 beginnen elke
keer, ouders van deze leerlingen mogen als eerste plaatsnemen in het publiek. Na de
optredens van deze groepen, maken deze ouders plaats voor de ouders vanaf groep 4. Tenzij
u nog een zoon/dochter in de hogere groepen heeft. Dit i.v.m. veiligheid en het maximum
aantal personen in de Schöppe. Voor data en indeling van de groepen zie Digiduif van
30 oktober jl.

De ‘beste wensen’ wensen
We zijn nog wat aan de vroege kant maar mooi op tijd om het te plannen…
Graag willen u op maandag 7 januari 2019 uitnodigen om, na het wegbrengen van de
kinderen, in onze hal te genieten van een kop koffie/thee met een kniepertje.
We kunnen elkaar dan alle goeds voor 2019 wensen!!

Namens het hele team van De Kubus,
Alvast fijne feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

