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Agenda
Datum
Donderdag 7 februari
Donderdag 7 februari
Woensdag 13 februari
Maandag 18 t/m vrijdag
22 februari
Dinsdag 19 februari
Dinsdag 26 februari
Vrijdag 1 maart
Week van 11 t/m 15
maart
Dinsdag 5 maart
Donderdag 14 maart

Activiteit
Alle groepen voorlichting “Mad Science”.
Juf Manon en juf Marja afwezig. Juf Anneke komt invallen in
groep 6-7-8 (ook op vrijdag).
Adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Start logopediste (ondanks de vakantie is de school open)
Herstel onderzoek inspectie
Rapporten mee
Oudergesprekken. U ontvangt nog een uitnodiging. Let op dit is
anders dan staat vermeldt in de jaarplanning!
We vieren Carnaval. De kinderen zijn gewoon om 14.15 uur vrij.
Juf Marja afwezig

Van het team
De maand januari is alweer
voorbij. Er is de afgelopen weken
veel gebeurd. We kijken terug op
een prachtige musical en een
fijne, rustige kerstvakantie. Met
kniepertjes hebben we het nieuwe
jaar ingeluid. We zijn erg
nieuwsgierig naar hoe het jaar
2019 zich zal ontrollen.
Via deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de felicitaties. Ik ben blij dat ik de Kubus en de Sint Nicolaas nu “mijn”
scholen mag noemen.
Juf Kirstie heeft haar gymdiploma behaald en juf Manon gaat met het laatste blok van de
gymopleiding beginnen.
Juf Manon Schrijver (de intern begeleider) zal na de voorjaarvakantie ook elke woensdag
aanwezig zijn op de Kubus. Zij zal dan ook een aantal lesgebonden taken oppakken als
Levelwerk, begrijpend lezen en technisch lezen.
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Ook wij hebben last van de griepgolf.
Voor wat betreft de collega’s hebben
we het gelukkig tot nu toe onderling
op kunnen lossen. Bedankt voor uw
flexibiliteit (en die van de kinderen)
en voor uw begrip.
We blijven veel vitames eten!

Schoolontwikkeling
Cito
We hebben de afgelopen weken alle Cito toetsen bij de kinderen afgenomen. Woensdag 30
januari hadden we een studiedag en hebben alle leraren samen met collega’s van de Sint
Nicolaas de toetsen geanalyseerd. Natuurlijk kijken we niet alleen naar de toetsen, maar ook
naar hoe de kinderen de afgelopen periode gewerkt hebben in de klas, wat ging goed, waar
moeten we nog meer aandacht aan besteden en hoe kunnen we dat op de beste manier
organiseren in de school? Op basis daarvan bepalen we ons aanbod voor het komende half
jaar. Een aantal punten die misschien interessant zijn om te delen:
- Het technisch lezen circuit loopt heel goed. Alle kinderen gaan goed vooruit met
technisch lezen. Ook het samenwerken van groep 2 en 3 leerlingen met leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 tijdens het oefen programma “Bouw” gaat prima.
- We hebben naar aanleiding van de Cito (helaas) nog geen effect gezien van onze
nieuwe aanpak bij het begrijpend lezen en begrijpend luisteren. We hebben nu 1x het
circuit doorlopen. We bespreken regelmatig met elkaar hoe het gaat. Wij hebben er
vertrouwen in dat we over een tijdje wel het effect van de nieuwe aanpak gaan zien.
- Het rekenen van groep 2 t/m groep 6 gaat goed. De meeste kinderen zijn goed
vooruit gegaan. De kinderen uit groep 4 leren nu al de tafels van vermenigvuldiging!
- We hebben het afgelopen half jaar flink ingezet op de onderdelen die nog niet zo
goed gingen. We komen er nu achter dat we daardoor wat minder aandacht hebben
gehad voor de uitleg en aandacht aan de bovengemiddelde groep leerlingen. Daar
zijn we wel van geschrokken en we gaan hier direct mee aan het werk.
- Er is in groep 7 en 8 veel ingezet op de werkwoordspelling en daarvan zien we het
resultaat.
- We zien dat best veel kinderen de (Cito) toetsen spannend vinden. Helaas kunnen ze
door die spanning tijdens de toets niet laten zien wat ze kunnen. Tijdens de
oudergesprekken gaan we met u en uw kind in gesprek om te kijken wat we hier
samen aan kunnen doen.
Inspectiebezoek
Dinsdag 26 februari komt de inspectie de Kubus bezoeken voor een herstelonderzoek.
Ondertussen zijn de leraren en leerlingen gewend aan klassenbezoeken. Daarom zal deze
dag niet anders verlopen dan andere dagen. De gymlessen en de logopedie gaan gewoon
door.
Nieuw rapport
Op vrijdag 1 maart 2019 krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. De MR en de
leerlingenraad krijgen volgende week het eerste excemplaar te zien zodat we er met hun
input nog wat aan kunnen schaven. In de komende jaren wordt het rapport en de inhoud
van het rapport verder uitgebouwd.
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Veiligheid
Vorige week hebben wij bij de leerlingen uit groep 5 t/m 8 de vragenlijst veiligheid
afgenomen. Onze leerlingen geven de veiligheid op school het cijfer 8,1 en de school geven
ze het cijfer 8. Wij zijn hier heel trots op! Met behulp van onze nieuwe methode Kwink voor
sociaal emotionele ontwikkeling gaan we met elkaar in de klas bespreken welk gedrag past
bij een veilige school. De kinderen hebben in de vragenlijst aangegeven dat ze het belangrijk
vinden om dit regelmatig te bespreken met elkaar.
Daarnaast hebben alle leraren ook de vragenlijst veiligheid ingevuld. Wij geven de veiligheid
op school een 9,6 en de school een 9,4 als cijfer! Wij hebben met elkaar gesproken over
waarom wij veiligheid zo belangrijk vinden in een professionele cultuur en wat dit dan
betekent voor ons handelen.
Ook ouders/ verzorgers vragen wij de vragenlijst veiligheid in te vullen. Volgende week
ontvangen alle ouders/ verzorgers een mailtje met een inlogcode voor deze vragenlijst.
Naast vragen over de veiligheidbeleving van uw kind op school vragen wij u ook al input
voor het nieuwe schoolplan. Eind dit schooljaar maken wij een start met het schrijven van
het nieuwe schoolplan. Wij horen graag van u wat u belangrijke speerpunten vindt voor de
Kubus. We hopen op veel respons op de vragenlijst.
Schoolbieb
Van de biebouders (Sylvia Meijer en Monique Mestebeld): Kort voor de zomervakantie
hebben we samen met een medewerker van de Stadkamer gekeken naar de bibliotheek op
school. Op zijn advies zijn we gaan saneren. Heel veel boeken waren te oud en niet meer
geschikt voor de bibliotheek. Inmiddels zijn de oude boeken grotendeels vervangen voor
nieuwe boeken en daar zijn de kinderen heel erg blij mee. Ook is Joyce de Vries ons team
gaan versterken. Zij opent de bibliotheek 1x per maand op de woensdagmorgen op deze
morgen komen ook de peuters van Boem Boem bij ons boeken lenen.
Als laatste willen we vragen of u als ouder thuis nog eens wilt kijken of er nog
boeken van de schoolbibliotheek in uw bezit zijn. We merken dat sommige kinderen
nog veel boeken op hun naam hebben staan. U kunt de boeken van de bibliotheek
herkennen aan een streepjescode op de achterkant van het boek waar met kleine letters De
Kubus op staat. Alvast bedankt.
Mocht u een keer willen komen kijken in de bibliotheek dan bent u van harte welkom. De
bibliotheek is open op dinsdag en donderdagmorgen van 8.20 uur tot 8.45 uur.
MR
De medezeggenschapsraad komt maandag 11 november weer bij elkaar. Mocht u nog
vragen of opmerkingen hebben kunt u mailen naar mr.kubus@catent.nl.

Nieuwsbrief 5.

Basisschool de Kubus. Erfgenamenweg 14a, 8026 PS Zwolle-Wijtmen, tel. nr. 0529401369

3

