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Nieuwsbrief 1. september 2018 
(U krijgt deze nieuwsbrief eenmalig ook als papieren versie) 

 

Agenda 

 

Datum Activiteit 

Maandag 3 september Start nieuwe schooljaar. Thema van de gouden weken is 
Vriendschap. 

Maandag 10 september Informatieavond 19.30 uur Let op dit is gewijzigd ten 
opzichte van eerdere berichtgeving! 

Woensdag 12 september Christiane en Marja afwezig ivm congres combigroepen 

Dinsdag 18 september Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 19 september Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 20 september Schoolreisje 

Maandag 1 oktober Studiedag alle kinderen zijn vrij! 

Woensdag 3 oktober Start kinderboekenweek 

Woensdag 17 oktober Presentaties “gouden weken” 

Maandag 22 oktober Start herfstvakantie 

 

Welkom 

Na een jaar van afscheid, willen we beginnen met verwelkomen. Dit jaar verwelkomen we 2 
nieuwe leerkrachten. Juf Marjolein zal dit jaar full-time op school aanwezig zijn en is het 
aanspreekpunt voor groep 3. Daarnaast komt juf Danique bij ons haar WPO stage lopen en 
zal op donderdag en vrijdag voor groep 3-4-5 staan en op woensdag is ze op school 
aanwezig om aan haar onderzoek te werken. Tijdens de informatieavond stellen zij zich 
verder aan u voor. Ook verwelkomen we een aantal nieuwe leerlingen te weten Manouk 
Poppe, Dani van Gurp, Fem van Krevel en Sabine Borst. Wij wensen jullie een fijne tijd bij 
ons op de Kubus. 
 

Abonneren op de nieuwsbrief en vindplaats schoolgids 

De schoolgids is te vinden op onze site www.kubus-zwolle.nl. Daar vindt u ook een blok met 
alle nieuwsbrieven en een link om u op de nieuwsbrief te abonneren. Wanneer u zich 
abonneert krijgt u automatisch elke nieuwe nieuwsbrief toegemaild. 
Het is mogelijk dat dit dit schooljaar gaat veranderen. Wij gaan op korte termijn bezig met 
onze website. Meer informatie volgt. 
 

Uitnodiging informatieavond 10 september 

Graag willen wij alle (toekomstige)ouders/verzorgers uitnodigen voor onze jaarlijkse 
informatieavond. Op deze avond vertellen wij waarom we de dingen doen die we doen, 
stellen wij de nieuwe mensen in het team aan u voor, vertellen wij onze plannen voor het 
komend schooljaar en laten wij u de werkwijze zien in de klassen. Omdat we te maken 

www.kubus-zwolle.nl 

E-mail:directie.kubus@catent.nl 

http://www.kubus-zwolle.nl/
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hebben met gezinnen met kinderen in meerdere groepen bieden wij de informatie over de 
groep in twee rondes aan. In de 2e ronde van groep 6-7-8 wordt informatie gegeven over de 
procedure advisering voortgezet onderwijs. Wij zien graag uit naar uw komst! 
 
Programma 
 
19.15 uur Inloop 
19.30 uur  Start in de hal met algemene informatie over dit schooljaar en voorstellen  
                     nieuwe leerkrachten 
19.45 uur  Eerste ronde informatie in de groep van uw kind 
20.30 uur Tweede ronde informatie in de groep van uw kind 
21.15 uur Sluiting 
 
 

Inspectiebezoek 

Dit schooljaar krijgen wij in februari opnieuw bezoek van de onderwijsinspectie, omdat zij 
het afgelopen bezoek onze school zeer zwak hebben beoordeeld. Vorig schooljaar op 19 juni 
hebben wij een tussentijdse beoordeling gehad. De punten waar we in februari 2018 
onvoldoende op scoorden zijn nu gedeeltelijk nagekomen of nagekomen. Alleen op het punt 
eindresultaten scoren we nog onvoldoende. Dit punt kan pas na de afname van de volgende 
eindtoets in april 2019 worden aangepast. Het streven is om in februari 2019 op alle andere 
punten voldoende te scoren.  
Op de website komt een apart blok met inspectie. Hier zullen we u van de voortgang op de 
hoogte houden. Ook de brief met de tussentijdse beoordeling zullen we hierop plaatsen. 
Vanuit ons bestuur Catent vindt er zeer waarschijnlijk 18 oktober een audit plaats. Ook hier 
zullen wij u over informeren. 
 

Schoolfoto’s 

Jaaa, de schoolfoto’s zijn binnen. U heeft van ons inlogkaartjes ontvangen met een code om 
de foto van het kaartje, maar ook klassenfoto’s en andere foto’s die zijn gemaakt van uw 
kind te bekijken en mogelijk te bestellen. Tot 12 september (anders dan op het kaartje 
vermeld) kunnen foto’s besteld worden zonder verzendkosten. Wanneer u foto’s later 
bestelt, worden er verzendkosten in rekening gebracht. In het volgende linkje kunt u zien 
hoe het bestellen in zijn werk gaat: www.nieuweschoolfoto.nl/uitleg. 
We horen graag van u terug of u de foto’s mooi vindt en of u tevreden bent over de manier 
van bestellen en de prijs/kwaliteit verhouding. 
Alle oud groep 8 leerlingen krijgen van ons nog een uitnodiging om op 8 oktober hun cadeau 
(een mooie groepsfoto) op te komen halen. De codes van andere foto’s krijgen jullie via 
broers/zussen of thuisgestuurd. Na een half jaar worden de foto’s bij de fotograaf vernietigd. 
 

De belangrijkste afspraken op een rijtje 

Start schooldag:  
Alle kinderen en ouders mogen vanaf 8.20 uur in school komen. Er is geen toezicht op het 
plein, dus we vragen u om niet eerder te komen. Ouders mogen met de kleuters mee de 
klassen in. We vragen andere ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelf de klas in te laten 
gaan. Om 8.30 uur gaat vervolgens een bel, gaan de ouders de klassen uit en starten de 
lessen. We gaan er van uit dat iedereen op tijd aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch wat 
later zijn vragen we u het kind alleen de klas in te laten gaan om zo de les zo min mogelijk 
te verstoren. 
 
 
Overblijven:  

http://www.nieuweschoolfoto.nl/uitleg
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Alle kinderen blijven over op school. We hebben op school aandacht voor gezond eten en we 
vragen ouders hier ook rekening mee te houden wat betreft het eten en drinken. Pakjes en 
papiertjes worden wanneer ze leeg zijn mee terug gegeven naar huis.  
De koelkast (alleen voor bederfelijke waren) voor groep 1 t/m 5 staat beneden in de hal en 
die voor groep 6 t/m 8 staat boven in de keuken. 
 
Gym: 
De gymlessen worden gepland op de dinsdag en de donderdag. Groep 1-2 gaat op 
dinsdagochtend gelijk gymmen. Het is prettig als ouders even willen helpen met het 
omkleden. Alle andere gymlessen vinden op de middag plaats. De gymlessen op donderdag 
worden verzorgd door Erica Maneschijn, een gymdocent van sportservice Zwolle. We vragen 
u om te zorgen voor stroeve gymschoenen die niet afgeven op de vloer van de gymzaal. 
 
Etui: 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een etui nodig op school. Zij mogen een lege etui 
van thuis meenemen. Potloden, pennen, gummen en ander schrijfmateriaal krijgen de 
kinderen van school. Ervaring van vorig jaar leert dat kinderen een ware verzameling aan 
materialen van huis meenemen voor in de etui. Dat zorgde voor (te) veel afleiding. De 
school zorgt voor de inhoud van de etui. Deze inhoud blijft op school en gaat elk jaar mee 
naar de nieuwe groep. Aan het eind van groep 8 krijgen kinderen de etui mee naar huis. De 
schrijfspulletjes van thuis kunnen wel gebruikt worden voor het huiswerk. 
 

Speerpunten voor dit schooljaar 

 
              Opbrengstgerichte kwaliteitscultuur 
Duidelijke, open communicatie  

Academische school 
 ICT 

- Zachary Walker 
- Chromebooks 

 
 Vertrouwen - Oriënteren op 

rapport/portfolio 
 Aantrekkelijke leeromgeving   Aandacht  
 - Verbinding 

Wijthmen/ wereld 
- Duurzame school 
- Modern aanbod 
- Onderzoekend 

leren 
- Sport 
- Cultuur 

De Kubus 
 
 
 
 
 

Je opstap naar de wereld! 

 
Professionele cultuur 

- Gedreven team 
- Lerende houding 

(collegiale 
consultatie) 

- We doen het 
samen! 
 

KIJK 

 
Goede opbrengsten 

Bewust   Afstemmen op en 
genieten van verschillen 

- Begrijpend lezen/ luisteren 
- Oriënteren op een nieuwe 

rekenmethode 
- Op het gebied van de basisvakken en 

organisatie doen we dezelfde dingen 

 
Duidelijke kwaliteitsstructuur 

- Goede analyses 
- Goede zorgstructuur 
- (sociale) Veiligheid         

aanschaffen methode sociaal 
emotionele ontwikkeling 

 Samen vieren Audit/ inspectiebezoek   
 
 

Vacature Medezeggenschapsraad 
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In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Kubus worden leerkrachten en ouders 
vertegenwoordigd. Op het moment zijn er 2 openstaande vacatures. Een voor een leerkracht 
en een voor een ouder. We gaan binnen het team kijken wie de vacature voor de leerkracht 
op wil vullen. Voor de andere vacature doen wij bij deze een oproep aan ouders/ verzorgers 
om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 
 
Wat doet de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad kan advies geven en/ of invloed uitoefenen op de gang van 
zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit 
kader zijn bijvoorbeeld: de stand van zaken rond het plan van aanpak geschreven voor de 
inspectie, besteding van de gelden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf 
relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang 
zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te 
geven over wat er op de school van uw kind gebeurt. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 
vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. 
 
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 
Voor ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. 
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt 
van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe 
ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand, 's 
avonds plaats. 
 
Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem 
dan contact op met een van de MR leden of mail naar mr.kubus@catent.nl. Wilt u zich 
kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden: 
- via een mailtje naar mr.kubus@catent.nl 
- u kunt het ook persoonlijk aangeven bij een van de huidige MR leden (Christiane Bloem en 
Marloes van Dijk. 
 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- het toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s van uw kind* 
- leerlingstamkaart: wilt u controleren of de gegevens kloppen?* 
- ouderhulplijst* 
- uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken* 
- inlogcodes bestellen schoolfoto’s schooljaar 2017-2018 
- activiteiten kalender 2018-2019 
- informatie jeugdbladen 
- informatie over BLINK onze methode voor wereldoriëntatie en onderzoekend leren 
 
* Let op de inleverdata van 11 en 27 september 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze 
methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse 
vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen 
uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de 
wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief 
bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor 
een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet 
onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 
 
Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 
In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op 
zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken 
een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les 
echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt 
herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor 
de opbouw van woordenschat.  
 
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. 
In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de 
ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie 
van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als 
vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan 
ze aan de slag met een eigen onderzoek (niet persé in deze volgorde). Dat kan zelfstandig, 
in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct 
toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of 
een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten 
hebben uitgezocht. Bij sommige eindpresentaties nodigen wij ouders en andere klassen uit. 
U ontvangt hiervoor dan een uitnodiging.  
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je 
leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar 
school! 
 
Topografie in groep 5 t/m 8 
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema 
‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 
belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game 
TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag. 
 
Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal. 
 
Hartelijke groeten, 
Team de Kubus 

http://www.blinkwereld.nl/

