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Agenda
Datum
Maandag 25 maart
Donderdag 28 maart
Maandag 1 april
Donderdag 4 april
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei
Woensdag 8 mei
Woensdag 15 mei

Activiteit
MR vergadering
Marja afwezig
Juf Manon H gymopleiding, juf Anneke vervangt
Theoretisch verkeersexamen 7-8
Dag van Mooi Schoon!
Groep 8 “Warming-up” Cito
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8 en studiemiddag team
Laatste dag schoolfruit
“Mei” vakantie
Rekenspecialist kijkt mee, op de middag BHV training teamleden
Op de middag BHV training teamleden

Van het team
Na het goed verlopen
bezoek van de inspectie
hebben we natuurlijk ook
even met zijn allen stil
gestaan en het resultaat
van ons harde werken
gevierd.
Het was ontzettend leuk om
van verschillende kanten de
felicitaties en de waardering
voor ons harde werken te
krijgen. Bedankt!
En nu doorrrrr…
Schoolontwikkeling
Rekenmethode
De komende periode gaan wij ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode. We zetten de
ondersteuning van de PO-raad in bij het kijken naar ons rekenonderwijs en we gaan 2
methodes (Wereld in Getallen en Pluspunt) uitproberen.
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Rapport
Wij hebben veel positieve reacties terug gekregen over de rapporten van de kinderen.
De rapporten gaan de gehele schoolloopbaan met de kinderen mee. De mappen worden
door de leraren en door de leerlingen 2x in het schooljaar gevuld met behaalde doelen,
resultaten, werk waar leerlingen trots op zijn en 1x in het jaar de “dit ben ik” tekening.
We vragen u daarom om de rapporten weer in te leveren op school. Wij bewaren de
rapporten. Op vrijdag 28 juni krijgen de leerlingen het rapport opnieuw mee naar huis.
Leerlingen uit groep 8 mogen dan de rapporten houden. De andere leerlingen vragen we
dan opnieuw om de rapporten weer in te leveren op school.
Academisch onderzoek (door Danique Dijkslag)
Als opdracht voor mijn Pabo opleiding ben ik bezig met het uitvoeren van een onderzoek op
de Kubus. Het doel van mijn onderzoek is het vergroten van het eigenaarschap van de
leerlingen. Met eigenaarschap wordt bedoeld dat leerlingen meer verantwoordelijkheid zullen
nemen voor hun eigen leerproces. Ik heb de literatuur bestudeerd om na te gaan op welke
manier we volgens de literatuur het eigenaarschap van de leerlingen kunnen vergroten.
Hieruit is gebleken dat één van de manieren waarop dit gedaan kan worden is, leerlingen te
laten werken aan eigen doelen en de leerlingen deze zelf te laten evalueren. Hierdoor is het
doel van het onderzoek veranderd naar: het vergroten van het eigenaarschap van de
leerlingen door middel van het werken aan en evalueren van doelen.
De literatuurstudie en het vooronderzoek zijn afgerond, hieruit is een ontwerp ontstaan. Het
ontwerp bestaat onder andere uit workshops voor de leraren die ik zal verzorgen. Bij deze
workshops wordt ingegaan op de leraar vaardigheden die nodig zijn om met leerlingen aan
doelen te werken en wordt ingegaan op de manier van opstellen van doelen.
Dit ontwerp wordt op dit moment door de leraren uitgevoerd. Op een later moment zullen
ook de resultaten van het onderzoek met u gedeeld worden.
Nieuwe website
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan onze nieuwe website en we zijn dan ook trots deze
aan u te kunnen presenteren.
De site ziet er fris en mooi uit. We verwachten dat de belangrijkste informatie over de school
goed te vinden is. En natuurlijk hopen we dat ouders die een school zoeken en onze site zien
er enthousiast van worden. Op de website is een kalender te vinden. Daar vindt u in één
oogopslag alle belangrijke agendapunten voor de komende maanden.
Enkele pagina’s zullen nog
worden aangepast, maar
alle belangrijke
documenten zijn aanwezig.
Mocht u iets ontdekken dat
niet klopt, dan horen we
dat natuurlijk graag. We
nodigen u uit om snel een
kijkje te nemen op
www.kubus-zwolle.nl.
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Informatie Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn weer de Koningsspelen.
We gaan deze dag samen vieren door
spelletjes te spelen en 's middags gaan de
groepen 3 t/m 8 op vossenjacht!
We openen deze dag feestelijk om 8.30 uur op
het schoolplein. Jullie zijn van harte welkom
om bij deze opening aanwezig te zijn. Anders
dan andere jaren, starten we deze dag niet
met een ontbijt. De kinderen moeten dus thuis
ontbijten. Voor de ochtendpauze hoeven de
kinderen geen eten/drinken mee.De kinderen moeten voor deze dag wel een lunch
meenemen. Mocht het heel erg mooi weer zijn, geef dan zonnebrand en een flesje water
mee. We hopen dat alle kinderen in oranje kleding naar school komen. We zijn nog wel op
zoek naar ouders die ons deze dag willen helpen. Opgeven kan bij Kirstie en Marjolein.
Leerlingenraad
Op de Kubus hebben we al 3 jaar een
leerlingenraad. Uit elk leerjaar van groep 4 t/m
groep 8 gaat vertegenwoordigt 1 leerling de groep
in de leerlingenraad. Juf Marjolein gaat regelmatig
met de leerlingenraad in gesprek over hoe het gaat
op school en wat er beter kan. De leerlingenraad
heeft dit jaar ook gesproken met de inspectie.
Nu is de leerlingenraad op zoek naar een
brievenbus waar andere leerlingen briefjes in
kunnen doen met ideeën en suggesties die
besproken moeten worden in de leerlingenraad.
Vandaar deze oproep:
Wie heeft er thuis nog een brievenbus staan die niet meer wordt gebruikt? Wij zouden hem
graag willen gebruiken als ideeënbus! Reacties graag naar Daniek Poppe (groep 5).
Oudervereniging
Gezocht: nieuwe leden!
De oudervereniging is een betrokken groep ouders van 5 leden. Zij ondersteunen de school
bij het organiseren van activiteiten, zoals carnaval, schoolreisje, Sinterklaas en Kerst. De
oudervereniging komt ±6 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Eind dit schooljaar nemen
er ouders afscheid van de oudervereninging. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen is de oudervereniging nu al op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het jou ook leuk om
mee te denken en mee te helpen? Dan ben je welkom bij de oudervereniging! Voor meer
informatie kan je terecht bij Monique Mestebeld, Frank Krisman, Centa Boot, Henry Teusink
en Karin van Pijkeren.
MR
De medezeggenschapsraad komt maandag 25 maart en 13 mei weer bij elkaar. Mocht u nog
vragen of opmerkingen hebben kunt u mailen naar mr.kubus@catent.nl.
Schoolfruit
Onze deelname aan het schoolfruit project zit er al weer bijna op. Wij vonden het een
succes! Op 18 april krijgen de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar schoolfruit, daarna
moet er weer fruit van huis meegenomen worden.
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