Maart 2019
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, ook de
schoolreisjes en schoolkampen, 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.

Open dag
Woensdag 13 maart is de Open dag. Ouders die op zoek zijn naar
een school voor hun zoon of dochter, verwelkomen we van 09:00
– 12:00 uur graag! Voor meer informatie verwijzen we u graag
naar onze website: www.obsdekubusalmelo.nl .
Kent u iemand in uw omgeving met kinderen vanaf 2½ jaar? En
zijn ze op zoek naar een basisschool? Vertel over de Open dag op
de Kubus! U als ouder bent onze beste ambassadeur!

Staking
Op vrijdag 15 maart gaan medewerkers in alle
onderwijssectoren staken. Ook medewerkers van OPOA, het
bestuur waar de Kubus bij hoort, leggen het werk neer.
De meeste leerkrachten op onze school zijn van plan om op
15 maart te gaan staken.
Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft.
Wij vragen u uw kind(eren) deze dag niet naar school te laten gaan of te brengen.

DigiDuif wordt Social Schools
‘DigiDuif’ is vorig jaar onderdeel geworden van ‘Social Schools’. De app van DigiDuif wordt
daarom binnenkort vervangen door de nieuwe app van Social Schools.
Vanaf 18 maart kunt u met dezelfde inloggegevens gebruik maken van de nieuwe Social
Schools-app. Via DigiDuif wordt u verder geïnformeerd.
Wilt u meer informatie of hulp bij het gaan gebruiken van de nieuwe Social Schools-app, dan
kunt u op school terecht:
- op dinsdag 19 maart van 8:30-9:00 of van 13:45-14:45
- op donderdag 21 maart van 8:30-9:00 of van 13:45-14:45

Schoolvoetbal groepen 5 en 6
Voorrondes schoolvoetbal voor Groep 5/6:
Wanneer? Woensdag 27 maart 2019
Waar? bij PH Almelo, ASV’57, SV Almelo, DRC’12 of ON Almelo.
De indeling is nog niet bekend, er zal gespeeld worden op één van de
genoemde locaties
Overige informatie volgt later.

Thuisgebruik van schoolsoftware Lijn 3
Leerlingen uit de groepen 3 kunnen thuis gebruik maken van de software van Lijn 3.
Is het nog niet gelukt en wilt u hulp? Op
maandag 11 maart of donderdag 14 maart
van 8:30-9:00 kunt u terecht bij juf Hanna.
We kijken dan samen wat het probleem kan
zijn. Neemt u de inloggegevens voor Lijn 3
die u gekregen hebt mee?

Officiële software met korting kopen
Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de basisschool in Nederland zitten, kunnen
software en hardware met korting kopen bij Schoolspot. Voorbeelden zijn antivirussoftware
als McAfee of Norton en Office2019. U kunt zich aanmelden via https://www.schoolspot.nl/
.

