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GO! Tehuis en basisschool Kubik
JAARTHEMA 2020 - 2021

Frigofiche

“Education is the most powerful weapon which we can use to change the world!”
(Nelson Mandela)

GO! Campus Kubik

Heikampstraat 37
Tel 089.76.45.50

3630 Maasmechelen
www.gokubik.be

Directeur: Mevr. Laila Vasile
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Contactgegevens
GO! Internaat en basisschool Kubik
Heikampstraat 37, 3630 Maasmechelen Limburg
Telefoon: 089.76 45 50
E-mail: gokubik@scholengroep14.be
Directeur: Mevr. Laila Vasile
Bereikbaar tijdens de schooluren of op afspraak.
Schooluren
ma, di, do en vr:
woensdag:

8u45 - 15u20
8u45 - 12u25

We verwachten dat de kinderen steeds minimaal 5 minuten voor de aanvang van de lessen
of activiteiten op school aanwezig zijn.
Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?
Verwittig de school altijd telefonisch tussen 8u00 en 16u00 op 089/76 45 50.
Een leerling mag per schooljaar 4 keer afwezig zijn met een briefje van de ouders (zie
schoolreglement).
Voor afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende schooldagen moet er altijd een geldig
medisch attest zijn.
Website
Op onze website (www.gokubik.be) zal u zien dat u voor verschillende onderdelen een
wachtwoord nodig heeft.
Het wachtwoord voor het schooljaar 2020-2021 is: bepositive
Uitstappen
Doorheen het jaar zullen we aan verschillende activiteiten deelnemen (bibliotheekbezoek,
zwemmen, cultureel centrum Maasmechelen, …).
Hiervoor verplaatsen wij ons met de bus, de auto of te voet. U zal hiervoor nog een
toelatingsformulier ontvangen.
Geïntegreerde Werk Periode
20/05/2021 – 21/05/2021
19/05/2021 – 21/05/2021
17/05/2021 – 21/05/2021
GO! Campus Kubik

Heikampstraat 37
Tel 089.76.45.50

K0 + K1 + K2
K2 + K3 + 1e graad
2e graad + 3e graad
3630 Maasmechelen
www.gokubik.be

Directeur: Mevr. Laila Vasile
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Kindvrije dagen
02/10/2020
12/05/2021
05/10/2020
06/10/2020

pedagogische studiedag
pedagogische studiedag
facultatieve verlofdag
facultatieve verlofdag

Schoolvakanties
02/11/2020 – 08/11/2020
11/11/2020
21/12/2020 – 03/01/2021
15/02/2021 – 21/02/2021
05/04/2021 – 18/04/2021
01/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
24/05/2021
01/07/2021 – 31/08/2021

herfstvakantie
wapenstilstand
kerstvakantie
krokusvakantie
paasvakantie
dag van de arbeid
O.H. Hemelvaart
brugdag
pinkstermaandag
zomervakantie

Nuttige Campusgebonden data*
31/08/2020
01/09/2020
11/09/2020
18/09/2020
20/09/2020
09/10/2020
04/12/2020
16/12/2020
29/01/2021
19/03/2021
07/05/2021
30/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
29/06/2021

digitaal kennismakingsmoment GO! Kubik
startschot schooljaar en thema: Be happy, Bee Kubik
openklasdag lager - uitgesteld
openklasdag kleuter - uitgesteld
internaatsuitstap & tentenkamp
eetdag: uitgesteld
Sinterklaas bezoekt onze school
winterhappening
familiefeest & opendeurdag
Dag van de Kleuter & lentebrunch (groot)
massacross interscholen MM (lagere school)
schoolfeest en Samen Ondernemen
sportdag lager
sportdag kleuter
BBQ internaat
proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar
schoolreis: alle leerlingen

* onder voorbehoud: de meeste activiteiten zijn owv corona onder voorbehoud
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Lerarencontacten* (=permanentie)
Donderdag 08/10/2020
Donderdag 10/12/2020
Donderdag 04/03/2021
Donderdag 27/05/2021
*Lerarencontacten: u kan een gesprek aanvragen met de leerkracht; niet verplicht

Rapporten en/of oudercontacten
Donderdag 12/11/2020 (opvoeder op vraag)
lagere school: rapport en oudercontact
kleuters: enkel oudercontact; geen rapport
Donderdag 21/01/2021 (opvoeder aanwezig)
lagere school: rapport en oudercontact
kleuters: rapport en oudercontact
Dinsdag 20/04/2021 (opvoeder op vraag)
lagere school: rapport en oudercontact → op uitnodiging
kleuters: enkel oudercontact; geen rapport → op uitnodiging
Donderdag 24/06/2021 (opvoeder aanwezig)
lagere school: rapport en oudercontact
kleuters*: rapport en oudercontact
*De peuters krijgen enkel een rapport op het einde van het schooljaar. De ouders zijn welkom op
een contactmoment.

Opmerking: Graag na 2 werkdagen het rapport ondertekend terug mee te geven. (Visie=
GROEIRAPPORT)

Dankwoord

Bedankt voor het vertrouwen in onze school.
Bedankt aan het voltallig Kubikteam én vooral bedankt aan al onze leerlingen!
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een boeiend en leerrijk schooljaar
toe, met veel gelukkige momenten en ontspanning.
Laten we van mekaar leren en er voor elkaar zijn!
Samen leren, samen leven, samen spelen en samen ondernemen…
Het mooiste wat we een kind kunnen geven is een kans!
Een kans om zichzelf te leren kennen, zichzelf te leren ontdekken,
zichzelf te verkennen en zichzelf te ontplooien tot actieve waarde(n)volle burgers.
Ieder van onze ukjes heeft talenten en passies. Laten we ze samen ontdekken,
er vorm aan geven en er onze toekomstbouwers van maken!
Samen met jullie bepalen wij als opvoeders mee de toekomst.
Samen vormen wij een stukje de maatschappij van morgen.
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