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Vakantie!
Na een paar zeer warme weken werken op school, een tropenrooster, omdat de
temperaturen in de klas zo hoog zijn dat werken in de middag onverantwoord is, de
rapportgesprekken, het afscheid van de groepen 8 en de eindmusicals is het dan nu
alweer zomervakantie.
Wat gaat een jaar toch snel!
Wij wensen alle kinderen en familie een heel fijne vakantie toe en zien jullie allemaal
weer terug op maandag 27 augustus!
Vakanties en vrije dagen
In de vorige nieuwsbrief stond nog een foutje in de meivakantie. Dank aan de ouder die
ons hierop attendeerde. Daarom op de laatste pagina nog een keer de vakanties met nu
de juiste dagen.

Agenda

Zomervakantie
12 juli t/m 24 augustus
Start nieuwe
schooljaar
27 augustus
Informatieavond
11 september
Staking
12 september.
De school is dicht!

www.obsdekubus.nl

www.facebook.com/de
kubus
Website:
Www.obsdekubus.nl

De Kubus is dus op 12 september gesloten!
Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland
en Zeeland. Na landelijke stakingen is nu de estafettestaking ingezet om bij het kabinet
geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris.
De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk van de estafette staking
vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Er zijn op dit moment al grote
tekorten aan onderwijspersoneel!
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn,
blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als
kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen. Geen overvolle klassen,
maar bevoegde goede leerkrachten met een passend salaris.
We ervaren momenteel zelf duidelijk het lerarentekort en dat moet anders!
Daarom vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een investeringen
in het onderwijs van uw kinderen. Ook ouders zijn van harte welkom bij de manifestatie.

Afscheid van groep 8
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 op beide locaties het afscheid gevierd.
Behalve een dagje op stap naar een pretpark is op beide locaties de musical door de
kinderen opgevoerd.
Ondanks de warmte hebben de kinderen van groep 8 zich van hun beste kant laten zien
en de musicals tot een succes gemaakt. Iedereen heeft ervan genoten.
Er hebben best wat traantjes gevloeid! Acht jaar Kubus en acht jaar met je vrienden en
vriendinnen samen in een klas is nu voorbij ! Dat is ook niet niks.
Nu staat voor hen een nieuwe uitdaging te wachten: het Voortgezet Onderwijs.
Wij wensen alle kinderen heel veel succes en hopen hen met leuke verhalen over hun
nieuwe school nog eens terug te zien.
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Bibliotheek op school
Afgelopen jaar zijn we gestart met de bibliotheek op school.
De kinderen in de groepen 1 t/m 4 kregen allerlei wisselcollecties
aan boeken en de kinderen in de groepen 5 t/m 8 mochten zelf via een webshop
boeken uitkiezen. Dit is een groot succes geweest dat we hier volgend schooljaar
zeker mee door gaan.

Nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
Zondag 1 juli zijn een aantal juffen naar de boekenmarkt in Dordrecht geweest. We hadden van de boekenmarkt op
de Heindijk en van de MR een mooi bedrag gekregen om allerlei nieuwe boeken aan te schaffen.

Met drie boodschappen trolleys vol kwamen we van de markt af en hebben de
kinderen het nieuwe schooljaar allerlei mooie boeken om te lezen.
MR bedankt voor het mooie bedrag om nieuwe boeken te kopen!

Zomerlezen
Lezen in de zomervakantie is voor veel mensen het toppunt van ontspanning. Dat geldt gelukkig voor veel kinderen
ook. Maar er zijn ook genoeg kinderen die uit zichzelf niet zo snel een boek pakken. Juist voor hén is het zomerlezen
‘bedacht’: lezen tijdens de zomervakantie, om een terugval in het technisch-leesniveau te voorkomen. Het is immers
bewezen dat kinderen die niet lezen tijdens de (lange) zomervakantie soms wel 1 tot 2 avi-niveaus terugvallen. Dit
geldt vooral voor de jongere kinderen, die nog niet zoveel leeservaring hebben, maar ook de zwakke lezers uit de
bovenbouw zullen hun leestechniek moeten onderhouden!
Deze boekjes zijn te koop bij de boekhandel en bij Albert Heijn voor € 3,50

Heel veel leesplezier voor alle kinderen van de Kubus.
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Vakanties, schooltijden en vrije dagen in 2018 -2019

Vakanties 2018 2019
Herfstvakantie

22 oktober

28 oktober

Kerstvakantie

21 december

6 januari

Voorjaarsvakantie

18 februari

2 maart

Pasen en meivakantie

19 april

5 mei

Hemelvaart

30 mei

31 mei

Pinksteren

10 juni

11 juni

Zomervakantie

18 juli

30 augustus

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-15.00
08.30-15.00
08.30-12.30
08.30-15.00
08.30-15.00

De studiedagen
10 september 2018
29 oktober 2018
23 november 2018
15 februari 2019
5 juni 2019

Het is mogelijk dat op sommige dagen de schooltijden iets afwijken i.v.m. het gymnastiek- of
zwemrooster. Het kan dan voorkomen dat de kinderen iets later terugkomen op school van de
gymles of van de zwemles.

