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Agenda
Datum
Vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Week van 12 november
Maandag 19 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Zondag 16 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december

Activiteit
Groep 6-7-8 ROVA excursie
Juf Manon afwezig ivm opleiding. Vervanging meester Ingmar.
Schoolontbijt (vergeet de 3 B’s niet!)
Start leveringen schoolfruit en groente op wo-do en vr.
Facultatieve ontwikkelgesprekken, de uitnodiging volgt
Facultatieve ontwikkelgesprekken
Studiedag alle kinderen zijn vrij!
Juf Manon afwezig. Vervanging is nog niet bekend.
Sinterklaas viering
Kerstsamenzang 19.00 uur
Kerstviering op de Kubus 18.30 uur, de uitnodiging volgt
Kinderen gaan gewoon de hele dag naar school. Om 14.15 uur
begint de kerstvakantie.

Afscheid Marjolein Hamer
Woensdag 31 november hebben we afscheid genomen van juf Marjolein. Zij was sinds 2003
vrijwilligster bij ons op school. Veel kinderen herinneren zich nog de leesspelletjes die ze
samen met juf Marjolein mochten doen. Als afscheidskado heeft de school buitenspel
materiaal van juf Marjolein gekregen. Het is duidelijk dat ze goed weet wat “onze” kinderen
het liefst doen. Marjolein bedankt voor alles!
Klasbord
Als school vinden we het belangrijk om het thuisfront goed te
informeren over de activiteiten die plaats vinden op onze school en
rondom de groep. Door de nieuwe AVG regelgeving is dat wat lastiger
geworden. Daarom gaan wij de volgende app inzetten; Klasbord.
Klasbord is een social media tool waarmee het mogelijk is om u op
een makkelijke, veilige en vooral op een leuke manier te informeren
over het reilen en zeilen van de klas en de school. Zo kan de
leerkracht een foto delen van een activiteit in de klas, een tekstbericht
sturen of een oproep plaatsen. Klasbord is een afgesloten en veilige
omgeving. Alleen de ouders/ verzorgers van de groep krijgen toegang
tot de geplaatste berichten. De leerkracht heeft hierbij de volledige
controle. Alle leerlingen krijgen binnenkort een papier mee waarin alle
informatie staat om de groep van uw kind te kunnen volgen.
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Audit
Donderdag 18 oktober heeft er een audit plaatsgevonden op de Kubus. Het auditteam heeft
in de klassen gekeken en gesprekken gevoerd met kinderen, ouders en het team. Ook
hebben ze belangrijke schooldocumenten bekeken. We hebben het auditteam gevraagd of ze
specifiek naar de voortgang van de opdracht van de inspectie willen kijken. Ik geef u een
korte samenvatting van het verslag naar aanleiding van het bezoek.
In de eerste plaats valt op dat de Kubus van oktober 2018 niet meer te vergelijken is met de
Kubus van 10 maanden geleden. Er staat een bijna helemaal nieuw team met een andere
dynamiek dan voorheen. Ouders en leerlingen geven aan veel meer rust (regelmaat en
‘reinheid’) te ervaren, inhoud en aanpak van het onderwijs zijn weer voorspelbaar. Er zijn
dus duidelijke stappen gezet, maar er is ook nog ruimte voor aanscherping van de
verbeterpunten. De verbeterpunten die de school nu doorvoert in het handelen van
leerkrachten en zicht op ontwikkeling hebben natuurlijk ook tot doel om de resultaten van
leerlingen in de volle breedte op schoolniveau op voldoende niveau te brengen, maar maak
waar nodig ook plannen om gericht aan bepaalde onderdelen te werken. Dit doelgericht
werken kan in de klassen ook nog beter naar voren komen. Samen weten wat je waarom
gaat oefenen/ leren en daarna evalueren van wat en hoe er geleerd is.
Het team heeft het auditbezoek als prettig ervaren en is blij met de feedback die we hebben
gekregen. We weten dat we met de goede dingen bezig zijn en kunnen ons vinden in de
aanscherping van de verbeterpunten en zijn er al mee aan het werk gegaan. We gaan het
volledige verslag in de MR bespreken en met onze begeleider vanuit de PO-raad.
Schoolontbijt
HEEL NEDERLAND DOET MEE!
Ook dit jaar doet de Kubus weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het
thema van deze 16e editie is ‘Een feestje voor iedereen!’. We laten op
allerlei manier zien hoe leuk, lekker en makkelijk het is om de dag goed te
beginnen.
We beginnen woensdag 7 november met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen hoeven thuis
dus NIET te eten. De school krijgt een compleet pakket met verschillende soorten brood,
allerlei zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en thee. En voor ieder kind een
placemat en een folder met ontbijttips voor hun ouders. Het enige wat we aan jullie
willen vragen, zijn de drie B’s: borden, bestek en bekers. Om het milieu te sparen
zitten er namelijk geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket. Het is handig dat deze in een
tas meegaan naar school. De vieze spullen kunnen dan ook in die tas weer mee naar huis.
De peuters van de BoemBoemschool eten ook met ons mee.
Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over dat wij dit
schooljaar gaan deelnemen aan het EU-schoolfruit. Het fruit wordt geleverd
door Vitamine & Zo B.V.
Het EU-schoolfruit start op woensdag 14 november. Vanaf dan hoeft u
op woensdag, donderdag en vrijdag uw kind geen tussendoortje meer
mee te geven. Op deze dagen is er schoolfruit. Dat betekent dat u op de
maandag en dinsdag wel een tussendoortje moet meegeven aan uw kind. Op school
hebben we aandacht voor gezond eten/tussendoortjes en we vragen ouders hier ook
rekening mee te houden op de dagen dat er geen schoolfruit is.
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Vormsel
Zwolle, oktober 2018
Betreft: VORMSELCATECHESE EN VORMSELVIERINGEN
Geachte ouders/verzorgenden,
Op zondag 12 mei om 11.00 uur komt hulpbisschop Mgr. Th. Hoogenboom het
sacrament van het Vormsel toedienen aan meisjes en jongens, die in groep 8 van de
basisschool zitten en/of geboren zijn vóór 1 januari 2008.
De voorbereidende bijeenkomsten zijn grotendeels op donderdagavonden van
19.00 – 20.30 uur in de St. Jozefkerk, Ministerlaan 203, Zwolle.
Tijdens de informatieavond ontvangt u een overzicht van exacte data en tijden.
U als ouders wordt hierbij mét uw kind(eren) uitgenodigd voor een bijeenkomst,
waarin u geïnformeerd wordt over de betekenis van het Vormsel en de wijze waarop
de voorbereidingen plaatsvinden. Deze bijeenkomst vindt plaats op:
WOENSDAG 14 NOVEMBER A.S. VAN 19.00 – 20.30 UUR
in de St. Jozefkerk te Zwolle
Wilt u laten weten of u komt?
* Bij voorkeur per mail bij het parochiesecretariaat: r.rook@parochiethomasakempis.nl onder vermelding van
“aanmelding info Vormsel” én het aantal personen
* of telefonisch: 038-4609860 (tussen 9.00 – 12.30 uur)
Als u niet kunt komen, maar wél geïnteresseerd bent, laat dit dan ook weten!
Namens het pastoraal team: Jeanne Gerretzen, parochiemedewerkster,
en de werkgroep Vormsel: Marlies Schraa en Carin van Dijk.
Sinterklaas
Groep 5 tot en met 8 gaan op 20 november lootjes trekken. Het is de bedoeling dat er een
gedicht en een surprise (met daarin een kadootje ter waarde van 5 euro) wordt gemaakt. Dit
kan woensdag 5 december meegenomen worden naar school.
De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben Sinterklaas al laten weten wat ze graag willen
hebben. Anders dan andere jaren hoeft u dus niet zelf een kado te kopen.
Voortgezet onderwijs
Momenteel en de komende maanden krijgen we op school allerlei informatie binnen van het
voortgezet onderwijs. Een aantal scholen sturen op wanneer bijvoorbeeld hun
informatiedagen zijn, wanneer ze open dagen hebben, flyers, enz. Deze informatie hangen
wij op het informatiebord halverwege de trap.
Naast alle informatie die u van ons krijgt, raden we u ook aan op het internet naar
informatie te zoeken. Daar kunt u in principe alle relevante informatie over het VO vinden.
Veel scholen bieden de mogelijkheid aan om je op te geven voor een open lesmiddag/avond
via de site van de school zelf. Een site waar u veel informatie kan vinden is:
www.devogids.nl/ Volgende week krijgen de kinderen deze gids mee naar huis.
Bij het kopje open dagen planner heeft u een overzicht van alle open (les) dagen van de
scholen. Verder kunt u natuurlijk terecht op de websites van de diverse scholen. Op de
website van elke school kunt u naast extra informatie, ook een impressie krijgen van de
sfeer op de school. Op een open dag kunt u de sfeer daadwerkelijk proeven en alle vragen
die u heeft, direct aan de mensen van de school stellen. De meeste scholen bieden ook
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kennismakingslessen aan. Zo kan uw kind de school ‘in bedrijf’ meemaken en alvast een
beeld vormen over de gang van zaken in het voortgezet onderwijs.
Iedere school heeft een eigen schoolgids voor ouders. Hierin staan de uitgangspunten van
de school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie. In
veel gevallen is deze schoolgids op de website van de school te vinden. Vraag ook naar de
ervaringen van anderen. Denk hierbij ook aan oud-leerlingen (en hun ouders) die al op de
school zitten waar u en uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag wat ze van de school
vinden. Hun ervaringen kunnen u helpen om een goed beeld van de school te krijgen.
Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Caroliene Teunissen,
Ik werk als medewerker Jeugd & Gezin bij Sociaal Wijkteam Zwolle Oost in. Vanuit
deze functie ben ik aanspreekpunt als schoolmaatschappelijk werker op de school.
U kunt als ouder(s)/ opvoeder(s) bij mij terecht met allerlei vragen. Ik denk actief
mee over allerlei opvoedingskwesties op school en thuis.
Enkele voorbeelden:
• Vragen over de thuissituatie. (zoals praktische vragen, verlies, scheiding,
schulden, conflicten, gedragsproblemen etc.)
• Diverse opgroei- en opvoedingsvragen. (Geen vraag is te gek).
• Consultatie, advies en verwijs mogelijkheden.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Op dit moment heb ik nog geen vaste dagen dat ik op school aanwezig ben. Ik ben
bereikbaar op onderstaand nummer. Maar u kunt ook contact opnemen met de
leerkracht en dat u zo met mij in contact komt.
Contactgegevens:
Tel: 06-30998455
@:
c.teunissen@swt.zwolle.nl
Mijn werkdagen zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag
En nog wat punten die goed zijn om te weten
 We hebben als team besloten om de “oudergesprekken” voortaan
“ontwikkelgesprekken” te noemen. Vanaf groep 4 (soms ook al bij groep 1, 2 en 3)
zitten kinderen bij de gesprekken en zijn de gesprekken niet alleen voor de ouders/
verzorgers. We bespreken hoe we samen zorgdragen voor een doorgaande
ontwikkeling. Bij de normale ontwikkelgesprekkken verwachten wij alle ouders/
verzorgers en kinderen (vanaf groep 4). Bij de facultatieve ontwikkelgesprekken kunt
u zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek of u krijgt een uitnodiging van
een leerkracht, omdat die wat met u wil bespreken. Wanneer u graag een keer een
gesprek wilt zonder uw kind, kunt u dat altijd bij de leerkracht aangeven. Andersom
doen wij dat ook.
 Dinsdag 6 november gaan wij over naar een andere internetprovider. Mocht u door
werkzaamheden even geen contact kunnen krijgen met de school kunt u bellen met:
0641353550
 We hopen dat de tussendeur tussen de Kubus en de Elshof vrijdag 9 november wordt
gemaakt. Daarna kunt u via de school weer naar de peuterspeelzaal lopen.
 Via deze weg willen wij onze “klusgroep” bedanken voor het neerzetten van twee
prachtige schommels. Er wordt elke pauze flink gebruik gemaakt van de schommels.
Bedankt!
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Donderdag 17 januari komt de logepediste op school. Zij zal alle groep 2 leerlingen
screenen, plus een aantal extra leerlingen waar ouders hier expliciet om gevraagd
hebben. Meer informatie volgt nog.
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