
    

 

GO! Tehuis en Basisschool KUBIK  

Heikampstraat 37 

3630 Maasmechelen 

tg.maasmechelen@g-o.be 

www.gokubik.be 

 

 

Vrijdag, 1 maart 2019  

 

Nieuwsbrief – Krokus 2019 
 

Wist je dat… 

 

•    In het kader van het duurzaam Samen Ondernemen ons       

Kubikkrant(je) online op onze website en in onze WhatsAppgroep 

verschijnt? Link naar onze website: www.gokubik.be  

       U kan steeds een papieren versie vragen als u wil. 

 

•     Nieuwtjes en/of foto’s van onze activiteiten ook steeds te lezen en      

               te zien zijn op onze website en in onze WhatsAppgroep?  

 

• De login voor ouders op onze site ‘Jekun(s)thet!’ is?  

 

• We een ‘nieuwe’ speelplaats zullen hebben na de krokusvakantie. De laatste werken gaan 

uitgevoerd worden. 

 

• Op 2 april 2019 het oudercontact van onze school is. U krijgt hiervoor 

inschrijvingspapieren mee na de krokusvakantie.  De leerkrachten kijken ernaar uit om 

de vorderingen van uw kind met u te bespreken.  

 

• De kleuters en de leerlingen van de lagere school op vrijdag 15 maart 2019 weer naar de 

hoofdbibliotheek trekken om zich te verdiepen in de wereld van de literatuur. 

 

• Juf Deborah Gai zowel de kleuterschool als de lagere school extra beweging en 

ondersteuning aanbiedt. Zij geeft elke dinsdagnamiddag ook dansles op het internaat. 

Danskriebels? Schrijf je in!  

 

• De woensdagactiviteiten overal uithangen? Deze kan je ook online op onze website 

terugvinden. De begin- en einduren staan erbij zodat iedereen weet wanneer we hier 

vertrekken of terug aanwezig zijn. Sms’jes met vragen over vertrek- of aankomsturen 

zijn dan vanaf nu ook overbodig. De opvoeder zal steeds verwittigen bij terugkomst op 

het internaat.  

 

• Er op campus Kubik fijn gefietst kan worden op het domein? Je mag altijd je eigen fiets 

stallen op ons terrein.  

 

• De WhatsAppgroepen als informatieoverdracht van ons naar jullie toe dienen? 

Persoonlijke zaken en vragen kan je best doorbellen naar de school via het vast nummer 
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089 76 45 50. Op die manier zorgen we ervoor dat we het doel van de WhatsAppgroepen 

niet mislopen.  

 

• We een aanwezigheidsbord voor de opvoeders hebben hangen aan de sortie? Hierop kan 

je elke dag zien welke opvoeders er aanwezig zijn. 

 

• Juffrouw Michelle en juffrouw Ilse terug van de partij zijn na de krokusvakantie. Ze 

komen goed uitgerust het team weer versterken.  

 

 

Informatie… 

 

Indien je als ouder met vragen zit, aarzel dan niet om onmiddellijk een gesprek aan te vragen bij de 

directie en/of de beheerder. We zoeken dan samen naar een oplossing indien dit nodig blijkt. 

Natuurlijk zijn er ook nog onze permanentiedagen. 

 

Herhaling afspraken en informatie 

 

 

Lestijd  8u50 - 15u05 

De leerlingen en de kleutertjes dienen op tijd aanwezig te zijn in de 

school. Laatkomers storen de lesactiviteiten en de werking. De 

leerlingen die wel tijdig zijn, worden ook afgeleid. Wij verwachten dat 

de leerlingen steeds minimaal 5 minuten voor de aanvang van de 

lessen of activiteiten  aanwezig zijn.  

De kinderen die te laat zijn dienen zich aan te melden op het 

secretariaat. Giovanna zal hun dan naar de klas brengen.  

 

 

Internaat – praktische werking afhalen internen  

 

Maandag – dinsdag – donderdag: internen worden niet afgehaald tussen 16u30 en 17u30.  

Vanaf 19u30 is het niet meer mogelijk internen binnen te brengen of af te halen.  

 

Woensdag: internen afhalen voor 13u30 of na de woensdagactiviteit (zie woensdagkalender voor 

de uren).  

 

Vrijdag: internen worden afgehaald na school, voor 19u00. 

 

Tijdens de maaltijden, tussen 18u00 en 18u30, is het niet mogelijk om internen af te halen.  

 

Gelieve deze tijden te respecteren.  
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Planning school 

 

11-03-2019 Toneelvoorstelling 1ste graad 

15-03-2019 Bibliotheekbezoek 

Infosessie secundair onderwijs 6de leerjaar 

19-03-2019 Toneelvoorstelling kleuters + lager onderwijs 

20-03-2019 Zwemmen school 

22-03-2019 Wereldwaterdag 

Dag van de kleuter 

02-04-2019 Oudercontact 

03-04-2019 Zwemmen school 

05-04-2019 Paasontbijt 

 

 

 

Planning internaat 

 

 

WOENSDAGKALENDER maart 2019 
 LO1 LO2 LO3 SOJ / SOM 

Woe  

6 mrt 
Krokusvakantie 

Woe  

13 mrt 
Zwemmen Prinsenpark 

Woe  

20 mrt 
Spelinstuif 

Samen 

Ondernemen 
Stevige wandeling 

Bezoek aan 

Connecterra 

Woe  

27 mrt 
Zwemmen Prinsenpark/ Sportiefste leerling (Interscholen) 
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