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Belangrijke data    

Vrijdag 2-12 Sinterklaasfeest op school 

Vrijdag 9-12 Creatieve (kerst-)middag 

Vrijdag 16-12 Foute (Kerst-)truiendag 

Woensdag 21-12   Almelo On Ice groepen 5 t/m 8 

Donderdag 22-12 Kerstviering 

Vrijdag 23-12 Kinderen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 24-12 t/m 
zondag 8 januari 

Kerstvakantie 

 
 
Bereikbaarheid ouders  
Het is belangrijk dat wij u als ouder kunnen bereiken. Op het moment dat wij uw kind(-eren) 
missen in de klas zonder een bericht, maken wij ons zorgen en wordt er contact met u 
opgenomen. Ook als uw kind u nodig heeft omdat het onder schooltijd ziek wordt of er iets 
anders gebeurt moeten wij u kunnen bereiken.  
Het gebeurt helaas nog te vaak dat wij geen contact met u krijgen of er sprake is van een 
foutief telefoonnummer of geen reservenummer.   
Bij een wijziging van een telefoonnummer geeft u dit dan door aan de leerkracht.   
Het ziekmelden gaat altijd telefonisch via 0546-455040 tussen 8.00 – 8.30.  
 
Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december 
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. 
De groepen 5 t/m 8 vieren het verjaardagsfeest in de eigen klas met surprises en een 
gedicht. Het wordt ongetwijfeld weer een erg gezellige dag. 
Sinterklaas komt vrijdag 2 december om 8.30 uur aan op het grote plein. We willen graag 
met de kinderen en de ouders Sinterklaas verwelkomen. 
 
  



Schooltandarts 
Onlangs is de schooltandarts op school geweest en hebben alle kinderen een kijkje kunnen 
nemen in de nieuwe tandartsbus en poetsinstructie gekregen. 
In de bijlage kunt u meer lezen over de schooltandarts en welke mogelijkheden zij bieden. 
 

Ontbijt vanuit gemeente 
Het aantal Almelose gezinnen waar sprake is van onzichtbare voedselnood groeit. Kinderen 
uit deze gezinnen gaan steeds vaker zonder ontbijt of lunch naar school. Oorzaken zijn de 
inflatie en sterk stijgende vaste lasten. 
De gemeente en de verschillende schoolbesturen in Almelo hebben deze week besloten dat 
de gemeente in samenwerking met Avedan een aantal scholen gaat helpen met het 
opzetten van een schoolontbijt. De Kubus is één van die scholen. 
Hoe dit in de praktijk eruit gaat zien, hoort u binnenkort. 
 
Almelo on Ice 
Woensdag 21 december mogen de groepen 5 t/m 8 weer schaatsen aan het Marktplein. Wij 
zullen daar op de fiets naartoe gaan. Alle leerlingen moeten verplicht handschoenen aan in 
verband met de veiligheid, een muts wordt sterk aangeraden. Ze mogen ook zelf schaatsen 
meenemen, als ze deze hebben, behalve noren want daar is de baan niet geschikt voor. 
Vanwege een beperkt aantal leenschaatsen wordt geadviseerd om een paar dikke sokken 
mee te nemen, als de juiste schoenmaat dan niet meer beschikbaar is dan kun je het met 
dikke sokken wel passend maken.  
 
Kerst-truiendag  
Vrijdag 16 december is het weer foute kersttruiendag. Alle leerlingen mogen deze dag in 
een (foute) kersttrui op school komen, net als de leerkrachten.  
We kunnen ons voorstellen dat u thuis niet zo'n trui standaard in de kast heeft liggen en wij 
verwachten ook absoluut niet dat er speciaal een trui moet worden gekocht! Dit zal ook 
benadrukt worden in de groepen. 
Het is goed mogelijk dat er ouders zijn die thuis meerdere oudere, te kleine kersttruien 
hebben liggen die toch al op de nominatie stonden om te worden opgeruimd.  
In het kader van iets doen voor een beter milieu willen we de ouders vragen die (foute) 
kersttruien over hebben, deze truien de komende dagen mee naar school te (laten) nemen 
zodat er extra truien beschikbaar zijn voor de kinderen die ook graag zo'n trui aan willen 
doen.  
U kunt de truien maandag 6 december t/m donderdag 15 december in de doos in de hal 
inleveren. Kinderen die dit leuk vinden kunnen dan donderdagmiddag 15 december na 
schooltijd in de hal kijken of er iets voor hen in de juiste maat beschikbaar is. 
 
Het Kerstfeest 
Dit jaar vieren we het kerstfeest op donderdag 22 december van 17.00 uur tot 18.30 uur. 
We organiseren voor elke groep weer een kerstbuffet. Evenals voorgaande jaren willen wij u 
ook dit jaar weer vragen iets lekkers te maken voor de groep waarin uw kind zit. Het is de 
bedoeling dat u als ouder/verzorger de hapjes die u thuis maakt op de dag van het 
kerstfeest (22 december) in de klas van uw kind brengt. De koude hapjes kunnen eventueel 
’s morgens al gebracht worden bij het naar school gaan. De warme gerechten kunt u ’s 
avonds meenemen om 17.00 uur (niet eerder!).  
Tegen de tijd zullen we nog een brief meegeven waarop u kunt aangeven wat u wilt maken. 



De ouders zijn dit jaar ook weer uitgenodigd om tijdens het kerstfeest, buiten op het plein, 
een bakje soep te eten.  
Op vrijdag 9 december zullen we ‘s middags een creatieve middag organiseren waarbij alle 
kinderen zelf mogen kiezen naar welke activiteit ze willen gaan.  
Vrijdag 23 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij.  
 

 
  
Ouderbijdrage 2022/2023 
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Hartelijk dank daarvoor!  
Heeft u dit nog niet betaald, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen?  
Veel activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage betaald. Het gaat om leuke activiteiten 
naast het normale lesprogramma. Een aantal van deze activiteiten zijn: het sinterklaasfeest, 
de kerstviering, Pasen, de schoolreisjes en het kamp van groep 8. 
Een belangrijk onderdeel voor een leuke schooltijd! Deze extraatjes kunnen zonder uw 
bijdrage niet bestaan!  
Voor de groepen 1 t/m 6 is de ouderbijdrage € 40,00 per leerling. 
Voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 is de ouderbijdrage € 60,00 per leerling. 
De ouderbijdrage kunt u overmaken naar: 
rekeningnummer: NL 13 RABO 0107 5175 31  
t.n.v. Stichting Vrienden Basisschool De Kubus,  
o.v.v. Ouderbijdrage 2022-2023 en de naam en de groep van uw kind.  
Eventueel kunt u ook contant betalen bij meneer Jeroen. Als u liever in delen betaalt, kan 
dat ook. Laat u ons dat even weten?  
Heel hartelijk dank voor de bijdrage! 
 
 

Het team van de Kubus wenst u alvast hele fijne feestdagen en een goede 
vakantie! 

 

 


