April 2019
Schoolfonds
Heeft u het schoolfondsgeld al betaald? Hartelijk dank daarvoor!
Als u nog niet betaald heeft, heeft uw kind afgelopen week een herinneringsbrief
meegekregen.
Veel activiteiten worden uit het schoolfonds betaald, ook de schoolreisjes!
De eerste schoolreisjes zijn al gereserveerd.
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.

Entreetoets groep 7
De entreetoets komt eraan. Op 8, 9 en 10 april 2019 is het zover. De leerlingen krijgen nog
informatie mee naar huis. Donderdag 11 april is de eventuele uitloop.

Pasen
Donderdag 11 april zullen de groepen 1 tot en met 8
gaan paaseieren zoeken. Aangezien we de dag erop
vanwege de Koningsspelen samen ontbijten, doen we dit
jaar geen paasontbijt. Wel krijgen de kinderen iets
lekkers bij de lunch, dat is voor erbij! Kinderen nemen
deze dag wel gewoon hun eigen lunch mee.

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019
Op vrijdag 12 april vinden dit jaar de Koningsspelen
plaats. De groepen 5 t/m 8 zullen een programma
volgen op locatie. De groepen 1 t/m 4 krijgen op school
een sport- en spelprogramma.
Het is belangrijk dat uw kind voor deze dag makkelijk
zittende kleding en sportschoenen draagt, zo kunnen we
lekker bewegen!
We zullen de ochtend starten met het Koningsontbijt in de eigen klas. Uw kind dient wel
voor de lunchpauze eten en drinken mee te nemen!
Omdat de overige informatie specifiek per groep is, ontvangt u deze via de
groepsleerkracht.

Koningsspelen groep 7
Op vrijdag 12 april worden weer de Koningsspelen georganiseerd. Groep 7 gaat, net als
voorgaande jaren weer naar het terrein van ON. Hier heeft het Sportbedrijf weer een
geweldig spelletjescircuit uitgedacht voor ons.
De leerlingen moeten voor deze dag wel een lunch meenemen! Vanuit het Sportbedrijf
krijgen ze een flesje water en een appel. Wanneer het erg warm is, zoals als vorig jaar, is een
pet o.i.d. ook aan te raden.
De leerlingen van groep 7 gaan gezamenlijk op de fiets naar ON toe, nadat we op school het
Koningsdagontbijt hebben gegeten. Vanuit ON mogen de leerlingen wel zelfstandig naar huis
fietsen mits wij toestemming hebben van de ouders, een brief hiervoor volgt!

Koningsspelen: Zwemmen groep 8
Op 12 april gaat groep 8 tijdens de Koningsspelen zwemmen, hier zullen wij op de fiets
naartoe gaan.
Omdat dit onder schooltijd zal zijn, hebben wij voor het zwemmen toestemming nodig van
ouders/verzorgers.
De kinderen krijgen een briefje mee naar huis waarop u aangeeft of uw zoon/dochter een
zwemdiploma heeft en of u wel of geen toestemming geeft om te zwemmen.
Vanwege de aansprakelijkheid kunnen wij helaas niet anders dan de leerlingen zonder een
zwemdiploma niet mee laten zwemmen. Deze leerlingen zullen in overleg met de leerkracht
een andere activiteit op school krijgen.

Eindcito groep 8
De eindcito van groep 8 is dit jaar op dinsdag 16 en woensdag 17 april. In het
informatieboekje dat de leerlingen hebben meekregen staat meer
informatie.

Auto’s wassen groepen 7
Op woensdagmiddag 17 april 2019 zullen de groepen 7 gaan auto’s wassen
om geld in te zamelen voor de culturele activiteit van dit jaar. Graag zien wij
die middag, zoveel mogelijk auto’s verschijnen zodat we een onvergetelijk
uitje tegemoet kunnen gaan.

Schoolgruiten
De week voor de meivakantie is de laatste week dat we schoolgruiten kunnen
trakteren!
De periode dat we 3x gratis in de week fruit en groenten kunnen aanbieden met
een subsidie van de Europese Commissie is dan voorbij.
Als Kubus gaan we na de meivakantie door met schoolgruiten! Kinderen vinden
groenten en fruit lekker en het is gezond. Op dinsdag en donderdag zijn de
Kubus-gruitendagen.
Het is de bedoeling dat de kinderen op deze dagen een portie groente of fruit
mee naar school nemen, die zij met elkaar in de klas opeten tijdens het eetmoment rond
tien uur. Dat kan bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een schaaltje
aardbeien of druiven. Een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, wortel of paprika
kan natuurlijk ook!
Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Natuurlijk mag uw kind na de meivakantie ook iedere dag fruit meenemen!

Meivakantie
De eerste dag van de meivakantie voor de leerlingen is dit jaar op donderdag 18 april. De
leerkrachten hebben op 18 april een studiedag.
Om maandag 6 mei verwachten we alle kinderen weer uitgerust op school!

Vooruitblik naar mei:
Schoolreisje voor de groepen 5 en 6
Op woensdag 29 mei gaan de groepen 5 en 6 op schoolreisje. De kinderen zullen binnenkort
van de groepsleerkracht te horen krijgen waar ze naar toe gaan. Hou het bloknootje goed in
de gaten voor verdere informatie.

