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Belangrijke data    

Maandag 4 juli  Studiedag 

Maandag 11 juli  Wisselmiddag van 13.00 – 14.00 uur 

Dinsdag 12 juli  Koffieochtend van 8.30 – 9.00 uur 

Woensdag 13 juli  Afscheidsfilm groep 8 en uitzwaaien 

Donderdag 14 juli  Laatste schooldag 

Vrijdag 15 juli tot en 
met 26 augustus 

 Zomervakantie 

 

 
Afscheid groep 8  
De afgelopen weken is groep 8 druk geweest met de opnames van de afscheidsfilm. Op 
woensdag 13 juli gaan de kinderen uit de andere groepen het resultaat bekijken onder 
schooltijd. 
’s Avonds is de afscheidsavond voor ‘genodigden’. 
Om 13.45 uur zullen we met de hele school groep 8 ‘uitzwaaien’, een traditie die we ook dit 
jaar weer gaan houden. Ouders zijn hierbij van harte welkom! 
 
Vakantielezen 

Deze week hebben de kinderen kennisgemaakt met vakantielezen. Dit leesproject is 

georganiseerd door de bibliotheken om leesplezier te bevorderen. Vooral tijdens de 

zomervakantie merken we dat het lezen vaak bijft liggen, hierdoor maken kinderen minder 

leeskilometers.  

Uw hulp en begeleiding is hierbij erg belangrijk! 

**Graag nodigen we en uw kind uit op woensdag 6 juli om 8.30 uur voor een informatie-

ochtend over vakantielezen.** De kinderen krijgen dan ook een vakantieleestas met boeken 

mee, die ze in de vakantie kunnen lezen. 

Voor meer informatie: https://www.vakantie-lezen.nl/info en /of 

https://youtu.be/hSSFVBmVLUs   

We verwachten alle ouders en kinderen in de hal, tot dan! 

De juffen van groep 3 en 4. 

 

Het Succeslokaal  
Na de zomervakantie gaan we op de Kubus starten met het Succeslokaal. Daar zijn we 
enorm blij mee, want kinderen leren hier van alles wat niet in de normale lesboekjes staat 
en wat wel heel belangrijk is voor hun ontwikkeling. Praten over wat ze dwars zit 
bijvoorbeeld, of hoe ze een emotioneel probleem op kunnen lossen. Een 
schoolmaatschappelijk werker en een kinderwerker van Welzijnsorganisatie Avedan komen 
ons team versterken. We hebben daarvoor in school het Succeslokaal ingericht: een speciale 

https://www.vakantie-lezen.nl/info
https://youtu.be/hSSFVBmVLUs


ruimte binnen school waar leerlingen wat extra begeleiding kunnen krijgen. Een soort 
positieve time-out.  
Het Succeslokaal is er voor de leerlingen van alle groepen op de basisschool. Op andere 
scholen is al een Succeslokaal ingericht en dat levert zulke mooie resultaten op, dat we dit 
nu ook op de Kubus gaan doen.   
Uw kind ontwikkelt zich razendsnel. Bij u thuis, met vriendjes, maar ook op school. Het is 
belangrijk dat kinderen naast rekenen, taal en andere vakken ook leren welke talenten ze 
hebben en hoe ze die kunnen ontwikkelen. En dat er ook aandacht is voor hoe ze zich 
sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen, zodat ze goed in hun vel zitten en nu en later goed 
kunnen omgaan met anderen. In het Succeslokaal kan een kind daar een beetje hulp bij 
krijgen, en even op adem komen. Het is er veilig en de sfeer is positief. We zijn voor de 
kinderen en natuurlijk ook voor u als ouders.  
In het Succeslokaal werken we dus samen aan het welzijn van uw kind. Aan het begin van 
het komende schooljaar zullen de beide nieuwe collega’s zich nog voorstellen in het 
Bloknootje. Kom na de vakantie gerust eens langs als u een vraag heeft of gewoon even wilt 
kijken hoe het Succeslokaal eruit ziet!  
 

Zomerwijkweken 

Ook deze zomer zijn er weer de Zomerwijkweken. In de bijlage leest u meer hierover. 

 

Afscheid collega’s 

Dit jaar nemen we helaas afscheid van een aantal collega’s. Meneer Marvin en meneer 

Jakub gaan naar een andere school. 

Verder nemen we afscheid van juf Anita en juf Annemieke, Zij beiden gaan genieten van hun 

welverdiende (pre-)pensioen! 

Juf Annemieke zal tijdens de laatste koffieochtend van dit jaar op 12 juli aanwezig zijn zodat 

u in de gelegenheid bent om afscheid van haar te nemen. Juf Anita zal daar niet bij aanwezig 

zijn, hieronder heeft ze daarom een stukje geschreven. 

 

Anita 

Lieve kinderen, beste ouders, 
Wat heb ik genoten en ben ik trots dat ik zolang jullie juf/ gesprekspartner mocht zijn. 
21 jaar heb ik nu op de Kubus gewerkt, daarvoor nog 20 jaar op een school in Hengelo. Als 
kind wist ik al wat ik later wilde worden.........schooljuffrouw. 
Soms komen dromen uit! 
Met heel veel enthousiasme heb ik vele jaren, samen met mijn bevlogen collega's, jullie/uw 
kinderen lesgegeven. Van de meesten weet ik nog precies waar ze goed in waren of nog 
extra hulp nodig hadden. Maar vooral waar hun talenten lagen, want dat was het mooiste 
van dit vak: elk kind in zijn ontwikkeling zo begeleiden dat ze in hun glansrol kwamen. 
En nu stap ik zelf in een andere rol, ik ga met pre-pensioen. 

Op vakantie, leuke cursus edelsmeden, tuinieren/ achter de geraniums 🤣en misschien nog 
wel eens invallen als er een zieke juf is. 
Ouders, heel erg bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Kinderen, wat heb ik genoten en ben ik trots op jullie!!! 
Bedankt. 
 



 

 

Paaseitjes-actie 

De opbrengst van de verkoop van de Paaseitjes-actie is bekend; met z’n allen hebben we 

het mooie bedrag van 499,48 opgehaald! 

De groepen 2 en 6 hebben de meeste paaseitjes verkocht en mochten zelf een prijs 

bedenken. Ze gaan binnenkort naar Fun-ie-Fit om een middagje te gamen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van de Kubus wenst iedereen een hele fijne zonnige vakantie toe! 

 

 

 
 

 

Tot maandag 29 augustus! 

 


