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Agenda
Datum
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Maandag 22 oktober
Vrijdag 2 november
Woensdag 7 november
Week van 12 november
Week van 19 november
Woensdag 21 november

Activiteit
Studiedag alle kinderen zijn vrij!
Start kinderboekenweek met thema “Vriendschap”
Presentaties “gouden weken”
Audit op de Kubus
Start herfstvakantie
Groep 6-7-8 ROVA excursie
Schoolontbijt
Start leveringen schoolfruit en groente
Facultatieve oudergesprekken (u kunt dit zelf aangeven bij de leerkracht)
Studiedag alle kinderen zijn vrij!

“Een goed begin …”
De eerste vier weken zitten
al weer op. We hebben
genoten van een mooie nazomer op de Grassparty,
tijdens het schoolreisje en
bij KachelFM. Vanuit onze
begeleider van de PO-raad
hebben we te horen
gekregen dat we goed
bezig zijn met een enorme
inhaalslag en vanuit de
kennismakingsgesprekken
horen we dat de kinderen
met plezier naar school
gaan. We zijn niet allemaal
ongeschonden deze periode doorgekomen. Er is een vervelende buikgriep door de school
gegaan. Daarom zien we nog wat vermoeide kinderen en juffen. Lekker op tijd naar bed dit
weekend en dan zijn we klaar voor de volgende 3 weken tot aan de herfstvakantie.
De nieuwsbrief en website
We hebben het besluit genomen om onze website door een andere aanbieder te laten
hoasten. De website zal een nieuw uiterlijk krijgen met minder keuzemenu’s. Het is de
bedoeling dat de website straks overzichtelijker is en informatie makkelijker is te vinden op
de website. Een aantal dingen zullen verdwijnen. Bijvoorbeeld de verjaardagen van de
kinderen en de schoolapp. U kunt zich ook niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief.
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Alle ouders/ verzorgers krijgen vanaf nu automatisch de nieuwsbrief via Parnassys
toegemaild. We plaatsen nieuwsbrieven ook op de website www.kubus-zwolle.nl. Deze site
zal door de veranderingen in november of december een tijdje uit de lucht zijn. Op de
nieuwe website houden we u ook op de hoogte van het verscherpte inspectie toezicht.
Inspectietoezicht
Er is geen nieuws vanuit het verscherpte toezicht. Wel hebben Marja en Duco Creemers
(onze begeleider vanuit de PO-raad) 18 september klassen bezocht. Het doel van deze
bezoeken was het inzichtelijk maken of er nog begeleiding op de leerkrachten ingezet moet
worden. Duco heeft ons een prachtig compliment gegeven wat ik graag met u wil delen. “De
Kubus heeft goud in handen” 16 oktober staan er opnieuw groepsbezoeken gepland met
als doel kijken of de zorg goed is weggezet in het rooster en in de lessen.
Vanuit stichting Catent komen er, op ons eigen verzoek, 18 oktober een 2-tal auditoren de
school bekijken. Het doel van dit bezoek is inzichtelijk krijgen wat er nog moet gebeuren
voor het inspectiebezoek van februari. We houden u op de hoogte.

School/ Teamontwikkeling
Uit bovenstaande berichten blijkt wel dat de Kubus en haar teamleden niet stil staan. Ik geef
u graag een beeld van waar we de komende 2 maanden onder andere mee bezig zijn.
Tijdens de studiedag op 1 oktober gaan we naar Oldemarkt en krijgen daar een lezing van
Zachary Walker. Hij komt speciaal voor Catent uit Singapore. Hij vertelt hoe je ICT optimaal
kunt gebruiken in je dagelijkse lessen. In de middag gaan we het hebben over de
professionele cultuur op de Kubus en hoe wij die vorm willen geven.
Op 2 en 11 oktober volgen we na schooltijd een traject over begrijpend luisteren en
begrijpend lezen. Hoe ziet een goede, leuke, effectieve les in een 3-combinatie er uit en hoe
kunnen we de opbrengsten goed analyseren en vertalen naar de klas om zo de opbrengsten
te verhogen? Daarnaast zijn een aantal leerkrachten bezig met hun gymbevoegdheid.
Wanneer je klaar bent op de leraren opleiding ben je nog niet bevoegd om gymlessen te
geven. Aan het eind van de 2-jarige gymopleiding heb je deze bevoegdheid wel. Ook gaan
we naar bijeenkomsten van Met Sprongen Vooruit. Dit gaat over de inzet van materialen en
bewegingsopdrachten bij het rekenonderwijs. Ook gaan we verder met “Bouw”. Kinderen uit
de groepen 2 en 3 hebben hier vorig schooljaar al kennis mee gemaakt. Het is een digitaal
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programma, voor school en thuis, met oefeningen voor het voorbereidend en aanvankelijk
lezen. Daarnaast staan er nog bijeenkomsten op de Pabo gepland. Deze zijn gericht op het
goed begeleiden van stagiaires en het gezamenlijk onderzoek doen op school.
De invulling van de studiedag van 21 november zal deels afhangen van de uitkomsten van
de audit. Verder is hier ruimte voor verdere afstemming. Spreken we dezelfde taal en willen
we dezelfde dingen en zien kinderen en ouders dat terug in ons handelen?
Vrijwillige ouderbijdrage
De oudervereniging stuurt normaliter alle ouders een mail met daarin uitleg over de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en een verzoek tot betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage. In het kader van de AVG mag ik niet alle mailadressen delen met de
oudervereniging. U heeft dit schooljaar een toestemmingsformulier gekregen met
verschillende punten waarvoor u toestemming kunt geven. Voor volgend schooljaar zal ik
hierop ook punten toevoegen over het delen van mailadressen en leerlinglijsten met de
oudervereniging en het maken van groepsfoto’s door de schoolfotograaf. Voor deze keer doe
ik een oproep in de nieuwsbrief.
Wanneer u bezwaar heeft tegen het delen van uw mailadres met de
oudervereniging hoor ik het graag via directie.kubus@catent.nl voor vrijdag 12
oktober. Bij geen bezwaar hoeft u niets te doen.
Uitnodiging opening Kinderboekenweek
en afsluiting Kinderboekenweek/ gouden weken
Van 3 t/m 14 oktober 2019 is er weer de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
vriendschap. Om deze week feestelijk te openen nodigen wij jullie uit om dit samen met ons
te komen vieren op woensdag 3 oktober van 8.30-9.00 uur.

Omdat dit jaar het thema van de Kinderboekenweek vriendschap is, sluit dit heel erg goed
aan bij de gouden weken. In deze weken wordt er veel gedaan aan groepsvorming. Om te
laten zien wat wij allemaal geleerd en gedaan hebben tijdens deze weken, nodigen wij jullie
uit om dit met ons te komen doen op woensdag 17 oktober van 11.45-12.30 uur. Eerst zal er
dan de uitreiking zijn van de winnaars van de zilveren/gouden griffel en penseel. Daarna is
er in alle klassen te zien wat er in de gouden weken en de Kinderboekenweek is gedaan.
Schoolbieb
(is geopend op dinsdag- en donderdagochtend)
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
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Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Nieuwbouw in Wijthmen
Uit de geluiden die we op school horen blijkt een grote interesse bij de voorgenomen
woningplannen naast onze school. Het Zwolse college van burgemeester en wethouders
heeft het sein op groen gezet. Dus de nieuwbouw gaat door!
Goed nieuws voor de toekomst van de Kubus en onze (toekomstige) leerlingen en hun
ouders. De woningbouw zal in de loop van 2020 worden gerealiseerd.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het zogenaamde stedenbouwkundig plan. Het
Zwolse Kreator en Loostad Vastgoedontwikkeling uit Apeldoorn gaan het plan realiseren. In
totaal zullen circa 100 woningen worden gebouwd voor verschillende groepen, waaronder
starters en ouderen. Het plan zal sociale woningen, rijwoningen, hoekwoningen, 2^1kapwoningen en vrijstaande woningen bevatten.
Nog deze herfst - zodra diverse uitwerkingen zijn geregeld - zullen de bewoners van
Wijthmen worden bijgepraat in een speciaal wijkplatform. Daar kunt u dan terecht met al uw
vragen. We houden u op de hoogte van mogelijke gevolgen voor de school en wanneer er
een datum bekend is van het wijplatform zullen wij u dat ook laten weten.
Luizen
Samen met de werkgroep heeft de school vorig schooljaar besloten om geen luizencontrole
meer op school te laten plaatsvinden. We vinden dit een verantwoordelijkheid van ouders.
Wanneer u luizen of neten aantreft bij uw kind, wilt u dit dat doorgeven aan de
groepsleerkracht? Zij zullen dan alle ouders van de groep vragen om de kinderen de
komende tijd extra vaak te controleren. Vooral na vakanties zien wij weer een toename in
meldingen. In een extra bijlage bij deze nieuwsbrief leest u hoe u het best de haren van uw
kind kunt controleren op hoofdluis en neten en hoe u kunt behandelen mocht dit nodig zijn.
Verdwenen spullen
Vorig jaar is het een aantal keer voorgekomen dat er spullen zijn verdwenen in de school. Dit
vinden wij heel vervelend en echt niet wenselijk. Daarom besteden wij hier ook aandacht
aan in de nieuwsbrief. Afgelopen week kon een leerling uit groep 8 een gymtas niet vinden.
Gelukkig hebben we de gymkleren terug weten te vinden. De gymtas is echter nog steeds
spoorloos. De tas is roze met blauw en heeft als tekst “Let’s go to the beach”. Wilt u de ogen
en oren open houden? Wij vragen dit ook aan alle leerlingen. Mocht dit vaker voorkomen,
nemen wij weer contact op met de wijkagent.
Voedselbank
In de kast bij de ingang staat een doos van de voedselbank Zwolle. De voedselbanken
helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Zij vragen hulp van
organisaties bij het inzamelen van voedsel. Wij dragen graag ons steentje bij. De doos staat
waarschijnlijk nog een week bij ons op school.
Schoolfruit
De Kubus is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij
drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. U hoort nog van ons om welke
dagen van de week het gaat. Als bijlage bij de nieuwsbrief zit wel een brochure voor ouders/
verzorgers.
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Groep 6-7-8 op excursie met ROVA
2 november gaat groep 6-7-8 op excursie met de ROVA Groentour. De ROVA
Groentour heeft als motto: ‘Grondstoffen gezocht’. De leerlingen leren de verschillende
afvalsoorten en grondstoffen te herkennen, hoe deze goed te scheiden en worden bewust
van het afvalprobleem. Ook krijgen zij te zien wat ROVA met het gescheiden afval doet.
Via de klassennieuwsbrief hoort u meer over vertrektijden e.d.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- luizencontrole
- schoolfruit
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