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Belangrijke data    

Maandag 25 april tot 
en met vrijdag 6 mei  

 Meivakantie 

Maandag 9 mei ANWB Streetwise 

Woensdag 11 mei Gastles groepen 6,7,8 Bank voor de klas 

Maandag 16 mei 
Dinsdag 17 mei 

Schoolverpleegkundige voor groep 7 

Maandag 23 mei  Schoolfotograaf 

Woensdag 25 mei  Studiedag: leerlingen vrij 

Donderdag 26 mei   Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei  Vrij 

 

 

Werkgroep Luizenouders 

Voor de werkgroep luizen ouders zijn we dringend op zoek naar  versterking. 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij 'luizen pluizen'! 

Na elke vakantie worden alle kinderen door de ouders uit de luizenwerkgroep aan het begin van de 

week gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen.  

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met meneer Jeroen. 

 

Rijkmuseum groep 7 en 8  

Op donderdag 2 juni gaan de groepen 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. We 

vertrekken 's ochtends vanuit school, de bus brengt en haalt ons op voor de ingang van het museum 

en rond 16.30 uur zijn we weer op school. In het museum krijgen de kinderen een rondleiding, o.a. 

langs de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. De komende weken zullen we in de klas extra 

aandacht besteden aan deze beroemde schilder en aan het Rijksmuseum.   

 

Vooraankondiging schoolreisje groepen 1 en 2 

Het is bijna zover, de groepen 1 en 2 zullen op vrijdag 17 juni op schoolreisje gaan. Verdere 

informatie hierover zullen wij delen in het bloknootje van juni en via Social Schools. 

De data van de schoolreisjes van de andere groepen volgt z.s.m. 

 

Ondergoed kleuters. 

Af en toe komt het voor dat kleuters niet op tijd naar de wc gaan en daardoor een natte broek 

hebben. Dit kan natuurlijk een keer voorkomen. We hebben daarvoor kleding op school. Echter 

merken we dat er bijna niets meer mee terug komt naar school. Wie heeft er voor ons ondergoed bij 

de kleuters? Dit mag voor jongens en meisjes zijn. Mocht u nu denken ik heb nog iets liggen dan 

graag weer even inleveren! 

 



Ouderraad 

Voor de Ouderraad zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die het komende jaar de Ouderraad 

willen versterken. 

Een belangrijke taak van de Ouderraad is het contact tussen school en de ouders te bevorderen. De 

Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren, samen met leerkrachten, van verschillende 

activiteiten en feesten die op school plaatsvinden, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest etc.. De 

organisatie van de schoolfotograaf en verschillende acties is in handen van de Ouderraad. Heeft u 

interesse, neemt u dan contact op met juf Lieke of meneer Jeroen. 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 23 mei komt Photo l’Ecole de schoolfoto’s maken. 

Verdere informatie volgt. 

 

Vacature MR komend schooljaar 

De medezeggenschapraad(MR) van de Kubus is op zoek naar 1 actieve, spontane, kritische ouder die 

de MR komt versterken met ingang van schooljaar 2022/2023. De MR is een officieel inspraakorgaan 

en heeft als doel de verschillende bij school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap 

te geven. In de MR komen allerlei zaken aan de orde die op school spelen. De MR is een actieve club 

mensen bestaande uit ouders en leerkrachten die meehelpen met het ontwikkelen van de school. 

De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken? Stuur dan 

een mail met de volgende informatie naar medezeggenschapsraad@kubusopoa.nl 

Wie bent u? 

In welke klas(sen) zit(ten) uw kind(eren)? 

Motivatie waarom u wilt deelnemen in de MR. 

Een recente foto. 

Graag ontvangen wij uw reactie voor maandag 16 mei. Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing 

plaatsvinden. Mocht dit aan de orde zijn dan volgt er verdere informatie over hoe dit zal worden 

georganiseerd. 

Twijfelt u om kandidaat te worden? Spreek 1 van de MR-leden aan om dat dan te bespreken! 
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