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 Nieuwsbrief 7. mei 2019 
 

Agenda 

 

Datum Activiteit 

Donderdag 23 mei Start leerlingvolgsysteem toetsen 

Donderdag en vrijdag 30 
en 31 mei  

Alle leerlingen vrij (Hemelvaart) 

Maandag 3 juni Schoolfotograaf 

Maandag 10 juni Alle leerlingen vrij (Pinksteren) 

Woensdag en donderdag 
12 en 13 juni 

Juf Manon afwezig, juf Anneke vervangt 

Maandag, dinsdag, 
woensdag 17-18-19 juni 

Schoolkamp groep 7-8, groep 6 hoort nog bij welke klas ze aan 
mogen sluiten. 

Maandag 24 juni 19.00 uur start schoonmaakavond tot 20.00 uur 
20.00 uur tot 21.00 uur informatieavond inspectierapport 
U ontvangt nog een uitnodiging met meer informatie. 

Woensdag 26 juni Verjaardag juffen groep 3-4-5 

Vrijdag 28 juni Kinderen krijgen hun 2e rapport 

Week van 1 t/m 5 juli Oudergesprekken. U krijgt nog een uitnodiging. 

Maandag 8 juli Afscheid van groep 8 

Dinsdag 9 juli Eindfeest op de Kubus. De kinderen zijn de hele schooldag aan 
het werk om voorbereidingen te treffen voor “Festival de 
Kubus”. Meer informatie volgt. 

Vrijdag 12 juli Om 14.15 uur start de zomervakantie. 

 

Van het team 

We zijn trots op juf Marjolein en juf Danique. Zij hebben 
gesolliciteerd voor de pool van Catent en zijn 
aangenomen! 
We zijn trots op groep 7 en 8 die allemaal hun 
verkeersexamen hebben gehaald! 
We zijn trots op juf Manon en groep 8. Zij hebben samen 
een prachtige score voor de eindtoets behaald! 
Ik ben trots op alle kinderen en juffen in de school. Bij elke 
rondleiding krijg ik te horen hoe rustig het is in onze mooie 
school, hoe goed de kinderen samen spelen en 
samenwerken! 
We zijn trots op alle ouders die allemaal op hun eigen 
wijze zeer betrokken zijn bij de school! 

 
 
 

www.kubus-zwolle.nl 

E-mail:directie.kubus@catent.nl 
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Schoolontwikkeling 

We noemden al eerder dat we erg trots zijn op de groep 8 leerlingen die allemaal een mooi 
eindtoets resultaat hebben behaald. We zijn nu in afwachting van de reactie van de inspectie 
op ons schoolgemiddelde, omdat we boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. 
Maandag 24 juni willen we de uitkomsten van het inspectierapport met u delen tijdens een 
informatieavond. Daarnaast willen we in verschillende korte “workshop”rondes laten zien en 
vertellen over wat we doen op school. Wat doen we bijvoorbeeld om de leerlingen goed in 
kaart te brengen, hoe gaan we de nieuwe rekenmethode inzetten, hoe leren de kinderen 
goed technisch lezen en wat kunt u als ouder hierbij doen? U kunt zelf kiezen bij welke 
workshop u aan wilt sluiten. Een uitnodiging met meer informatie volgt.  
 
Na afgelopen woensdag zijn alle collega’s van de Kubus BHV geschoold. 

 
We hebben woensdag 8 mei bezoek gehad van de rekenspecialist van de PO-raad. We zijn 
ons nu aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Daarnaast kijken we wat we zelf 
kunnen doen in de lessen om nog beter rekenonderwijs te kunnen geven. Volgend 
schooljaar komt de rekenspecialist nog een keer langs in de groepen en zullen we een 
studiedag besteden aan het optimaliseren van het rekenonderwijs. 
 
De opbrengsten van de januaritoetsen bij begrijpend lezen vielen ons tegen. We zijn nu 
allemaal van groep 1 t/m groep 8 volgens de nieuwe werkwijze aan het werk. In september 
2019 komt Karin van de Mortel met ons meekijken. Ze is 2 jaar geleden ook al op de Kubus 
geweest om mee te kijken bij het technisch lezen. Dat is toen heel goed bevallen. We 
denken dat ze ons goede tips kan geven die we kunnen gebruiken bij het begrijpend 
luisteren en lezen. 
 

Schoolfruit 

De laatste week voor de meivakantie hebben de kinderen voor het 
laatst kunnen genieten van het Europese schoolfruit en 
groenteprogramma. We willen de kinderen een gezonde 
schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in 
hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie 
te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht 
aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk.  
In het kader van gezond gedrag willen we onze fruitdagen, woensdag 
t/m vrijdag, voortzetten. We willen u daarom dringend verzoeken om 
deze dagen fruit of groente mee te geven. Wij vragen om ook voor de 
lunch en op maandag en dinsdag aandacht te hebben voor een 
gezond tussendoortje.  
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Volgend schooljaar 2019-2020 

Ook al is dit schooljaar nog niet afgelopen, we zijn al wel voorbereidingen aan het treffen 
voor volgend schooljaar. We willen vast de groepsindeling en het vakantierooster met u 
delen. Met de inzet van de werkdrukgelden krijgen we het rond om vanaf augustus 2019 
structureel met 4 groepen te gaan werken! Er is dan minder ruimte om ondersteuning te 
bieden buiten de klas, maar de leraren hebben straks meer ruimte in de klas om dit zelf te 
doen. We zijn er erg blij mee dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen helaas nog 
niet zeggen of we daarbij nog gebruik blijven maken van de gymdocent. 
 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 ambulant 

Kirstie Marjolein 
(gaat naar 
het boven 
lokaal) 

Christiane en WPO 
(zonder WPO, 
Christiane en Manon S) 

Manon H 
(gaat naar het 
huidige groep 3 
lokaal) 

Marja  
(maandag, woensdag 
en vrijdag om en om) 
Manon S (dinsdag en 
donderdag om en om) 

 

Vakantie- en vrijedagen  

Herfstvakantie  Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019  

Kerstvakantie  Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie  Maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020  

Goede vrijdag  Vrijdag 10 april 2020  

Pasen  Maandag 13 april 2020  

Meivakantie  Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020  

Hemelvaart  Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020  

Pinksteren  Maandag 1 juni 2020  

Zomervakantie  Maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020  

Studiedagen  

Studiedag  Woensdag 25 september  

Studiedag  Vrijdag 14 februari  

Studiedag  Dinsdag 2 juni 2020 

 

Kort informeren 

Achter de schermen denken een aantal ouders, de oudervereniging en de leerlingenraad met 
ons mee over de invulling van het schoolplein. We hopen volgend schooljaar een aantal 
aanpassingen te kunnen doorvoeren zodat we ook een fris, uitdagend en modern schoolplein 
krijgen. De oudervereniging is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe leden! 
 
Juf Danique heeft haar onderzoek op de Kubus bijna afgerond. Daarom zal zij op de 
woensdagen niet meer aanwezig zijn op de Kubus. Zij gaat op andere scholen, via de pool 
van Catent, aan het werk. Natuurlijk blijft ze op de donderdag en vrijdag tot aan de 
zomervakantie fijn bij ons werken. 
 
Helaas merken we dat het internet en de telefoonverbinding nog steeds niet optimaal 
werken. We zijn hier mee bezig, maar het is lastig om de achterliggende oorzaak te vinden. 
Mocht u onverhoopt geen contact kunnen krijgen met de school, kunt u bellen naar 
0641353550. Dit is het telefoonnummer van Marja. 
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Van de leerlingen 

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in de 
school en geven we belangrijke data aan u door. 
Ook de leerlingen van de Kubus willen u op de hoogte houden van de dingen die hen bezig 
houden. Daarom zal er regelmatig een stukje in de nieuwsbrief staan gemaakt door de 
leerlingen van de Kubus.  
 

Interview verkeersexamen 

Groep 7/8 heeft op 4 april het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland 
gemaakt. Van tevoren is hier flink voor geoefend en iedereen is voor het examen geslaagd! 
Merle (groep 7) heeft Emma (groep 8) hierover geïnterviewd.  
 
1. Wat is het verkeersexamen?  
Het is een belangrijke toets over het verkeer gaat. Er worden vragen gesteld over de regels 
in het verkeer. Bijvoorbeeld voorrangsregels en de betekenis van verkeersborden.  
2. Hoe vond je het dat je dit examen moest maken?  
Ik vind het belangrijk omdat het later terug komt. Ook omdat ik straks naar de middelbare 
school in Zwolle moet fietsen.  
3. Hoe vond je het gaan?  
Het was wel spannend want het was mijn eerste examen.  
4. Waarom vond je het spannend?  
Het is wel een examen en je wil het goed doen.  
5. Wat voor soort vragen moest je beantwoorden?  
Meerkeuze vragen, bij bijna alle vragen stond ook een afbeelding waarop je goed moest 
kijken.  
6. Vond je de vragen moeilijk?  
Ik vond het erg meevallen.  
7. Wanneer kreeg je te horen of je was geslaagd?  
Op dezelfde dag dat we de toets hebben gemaakt.  
8. Ben je tevreden met het resultaat?  
Ja, ik ben er erg tevreden mee.   
9. Waarom ben je tevreden met het resultaat?  
Ik heb een voldoende gehaald voor mijn eerste examen en de hele klas is geslaagd!  
 
Dit was ons interview, dankjewel voor het lezen! Merle en Emma.  
 

Eindtoets groep 8 

Feline en Emma (groep 8) vertellen over de cito-toets. 
 
De eind cito is een toets die de leerlingen uit groep 8 aan het einde van het schooljaar 
maken. Voordat deze toets wordt gemaakt hebben we al advies gekregen voor de 
middelbare school. Als je met de cito een hoger advies scoort, kan je schooladvies nog 
omhoog gaan. Als je een lager advies scoort, kan je schooladvies niet meer omlaag. 
We vonden de toets een beetje moeilijk, maar soms ook makkelijk; want er zaten vragen in 
van elk niveau. Ook zaten er vragen in van alle schoolonderdelen; rekenen, begrijpend lezen, 
spelling en werkwoordspelling. Je had allemaal meerkeuzevragen. We vonden de eind cito 
niet echt spannend. 
We hebben de eind cito gemaakt op 16 en 17 april. Op 9 mei kregen we de uitslag te horen. 
Wij zijn heel erg tevreden met onze uitslag. 
Het leukste vonden we dat je kauwgom en mentos mee mocht nemen naar school en dat we 
na iedere taak even naar buiten mochten! 


