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 Nieuwsbrief 8. mei 2019 
 

Agenda 

 

Datum Activiteit 

Maandag 1 en dinsdag 2 
juli 

Oudergesprekken. 

Woensdag 3 juli Sportdag voor de groepen 3 t/m 8 van 10.30 uur tot 12.30 uur 

Dinsdag 9 juli Eindfeest op de Kubus. De kinderen zijn de hele schooldag aan 
het werk om voorbereidingen te treffen voor “Festival de Kubus”. 
Afscheid groep 8. 
Geen gymles vandaag. 

Vrijdag 12 juli Om 12.30 uur moeten de lokalen leeggehaald worden voor de 
verhuizing en het schoonmaken van de vloeren. Welke ouders, 
oudere broers/ zussen komen ons helpen? 
Om 14.15 uur start de zomervakantie. 

 

Van het team 

Hallo allemaal,  
 
Een nieuw gezicht! Daarom stel ik mij even voor. 
 
Ik ben Wouter Zeevaarder, vierdejaars WPO student aan de 
Katholieke Pabo te Zwolle. 
Dit schooljaar mag ik al voor een dag in de week starten in 
groep 4/5, waar ik volgend jaar, groep 5/6 dan, de donderdag 
en vrijdag zal gaan draaien. De woensdag ben ik ook aanwezig, 
maar dan voor mijn onderzoek en niet voor de klas. 
Mijn hobby's zijn koken, darten, sporten (badminton, volleybal, 
voetbal), reizen, met vrienden afspreken en ik speel graag een 
paar potjes fifa. 

Naast mijn studie werk ik één dag per week bij huiswerkinstituut Nijman te Zwolle. Hier geef 
ik bijles in (kunst)geschiedenis en maatschappijleer. 
 
Ik heb er super veel zin in en ik hoop dat het een fantastisch en leerzaam jaar gaat worden 
als WPO-student bij de Kubus! 
 
Mochten er vragen zijn schroom dan niet om mij aan te spreken voor of na schooltijd. Mailen 
mag natuurlijk ook. Ik neem het mailadres van Danique over (WPO.kubus@catent.nl). 
 

Schoolontwikkeling 

Afgelopen maandagavond mochten we het goede nieuws bekend maken: op dinsdag 18 juni 
heeft de inspecteur van het primair onderwijs de Kubus voldoende bevonden.  

www.kubus-zwolle.nl 

E-mail:directie.kubus@catent.nl 
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Dit hebben we natuurlijk met u en met de kinderen gevierd. Via deze weg willen we u nogmaals 
bedanken voor het vertrouwen en de getoonde betrokkenheid. 
 

Het kopje schoolontwikkeling blijft u terugvinden 
op de nieuwsbrief, want … 

 Op 4 september gaan we ’s middags 
opnieuw naar een lezing van Zachary Walker. 

 Op 17 en 18 september komt Karin van de 
Mortel met ons meekijken en meedenken over 
ons begrijpend luisteren/ lezen onderwijs. 

 Op 9 oktober komt de IJsselgroep ons 
helpen bij het borgen van ons spellingonderwijs, 
waarbij we de methodiek van José Schraven 
inzetten, zodat we onze prachtige opbrengsten 
kunnen waarborgen.  

 We gaan de implementatie cursus volgen 
bij onze nieuwe rekenmethode Pluspunt. 

 We gaan het beleidsstuk burgerschap en 
sociale integratie vormgeven. 

 Gaat Wouter met ons een nieuw 
academisch onderzoek uitvoeren gericht op 
eigenaarschap. 

 We geven gewoon goed onderwijs en 
blijven hier met elkaar over in gesprek. 

 En we gaan ons nieuwe schoolplan voor 
2020-2023 schrijven.      
 

Volgend schooljaar 2019-2020 

In de vorige nieuwsbrief was het plaatje voor volgend jaar nog niet helemaal rond. Ook stond 
er een foutje in het vakantierooster. De meivakantie duurt van maandag 27 april t/m dinsdag 
5 mei. Fijn, die oplettende en meedenkende ouders! 
Ook volgend jaar hebben alle groepen gym op dinsdag en donderdag. Op donderdag zal de 
gymles gegeven worden door een vakdocent van de Sportservice.  
Juf Marja zal op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn en niet, zoals eerder 
gecommuniceerd, op maandag, donderdag en vrijdag. Dit komt beter uit in de organisatie op 
de Sint Nicolaas. Juf Christiane blijft, net als afgelopen jaar, het aanspreekpunt wanneer juf 
Marja niet aanwezig is. 
 

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

Maandag Kirstie Marjolein Christiane  Manon H  

Dinsdag Kirstie Marjolein Christiane Manon H Marja, Manon S om en om 

Woensdag Kirstie Marjolein Christiane Manon H Manon S, Wouter 

Donderdag Kirstie Marjolein Wouter Manon H Marja, Manon S om en om 

Vrijdag Kirstie Marjolein Wouter Manon H Marja om en om 

 
Daarnaast hebben we zeer positieve reacties van u gekregen op de workshops van afgelopen 
maandag. Daarom hebben we besloten om volgend jaar geen informatieavond te organiseren. 
Alle kinderen krijgen een boekje mee naar huis met daarin informatie over het reilen en zeilen 
in de groep. Tijdens de kennismakingsgesprekken kunt u nog eventuele vragen stellen. In de 
loop van het volgende schooljaar organiseren we opnieuw een avond waar we verschillende 
workshops zullen aanbieden. Wanneer u een suggestie heeft voor een thema horen we dat 
graag via directie.kubus@catent.nl. 

mailto:directie.kubus@catent.nl
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Bibliotheek 

We willen graag de 
schoolbiebcollectie aan het 
eind van het schooljaar 
inventariseren. Denkt u er 
daarom aan dat u voor het 
einde van dit schooljaar de 
boeken van de 
schoolbibliotheek inlevert!  
 
Er zijn kinderen bij wie het 
leesproces niet zo vlot 
verloopt. Ook zijn er kinderen 
die na zes weken teruggezakt 
zijn in niveau. Daarom is lezen 
in de zomervakantie van groot 
belang! Maar hoe kun je het 
leuk houden?  
U kunt via de vakantiebieb 
lekker met de kinderen blijven 
(voor)lezen tijdens de 
vakantie. Kijk op de site van 
onderwijsmaakjesamen voor 
andere leuke tips.  
 
We zoeken nog ouders of 
opa’s en oma’s die een aantal 
ochtenden in de week willen 
helpen met het uitlenen van 
boeken in de 
schoolbibliotheek. U kunt zich 
melden bij juf Kirstie, 
k.schoorlemmer@catent.nl. 
 

En ook nog even uw aandacht voor het volgende 

We missen nog een aantal schoolshirts! 
Wilt u deze gewassen weer inleveren op 
school? We doen volgend jaar weer mee 
aan een groot aantal 
schoolsporttoernooien en dan hebben 
we alle shirts hard nodig! 
 
De oudervereniging krijgt volgend 
schooljaar versterking van Maaike van 
der Sluis en Bas Wilberink. In de loop 
van volgend schooljaar treden Monique 
Mestebeld en Centa Boot uit de 
oudervereniging.  
 
 

mailto:k.schoorlemmer@catent.nl
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De sportdag van 3 juli is een “normale” dag. We vragen de kinderen sportieve kleding aan te 
doen, maar verder neemt iedereen zijn of haar eigen eten en drinken voor tijdens de pauze 
mee. Natuurlijk laten wij de kinderen ook goed drinken. 
 
Gezocht: Wie kan ons vrijdag 12 juli, vanaf 12.30 uur, helpen met het leeghalen van de 
lokalen? Alle meubels moeten uit de klassen en er moeten spullen van boven naar beneden 
(en andersom) verhuisd worden. De vloeren worden in de vakantie in de was gezet en de 
groepen 3-4 en 7-8 gaan wisselen van lokaal. Wanneer u in de gelegenheid bent om te komen 
helpen horen we het graag.  
 

Van de leerlingen Schoolkamp 7/8  
 

Dag 1 – Thomas, Jurre, Silas, Thijs  

We kwamen kwart over acht op school. Toen gingen we onze tassen en koffers in 

laden. Daarna gingen we op de fiets.  

Het duurde ongeveer een uur en een kwartier. Toen we aankwamen gingen we 

alles klaarmaken, we gingen alles verkennen en een rondje lopen door het bos. Ook 

gingen we met zijn allen naar de stad en mochten we boodschappen doen. 

Iedereen kocht chips en chocola en sommigen kochten frisdrank. Daarna hadden 

we even vrije tijd en gingen we lunchen, de juffen wilden soep maken, maar ze 

kregen het vuur niet aan.  

We gingen stemmen of we naar een zwembad dichtbij met minder glijbanen, of 

veder weg met meer glijbanen. We kozen voor dichtbij. Toen gingen we er heen. Er 

was 1 kleine glijbaan en een duikplank, een paar gingen er volleyballen en een paar 

deden een spelletje. Na een poosje waren wij er wel klaar mee. Noah was na het 

zwemmen ziek, dat was wel zielig. Hij ging naar huis. We hadden op de planning om 

het kampvuur aan te steken. Maar de meiden waren aan het zingen, dus toen 

deden we als of we een kikker naar binnen gooiden. Maar het was een 

dennenappel, de meiden gingen heel hard gillen. De jongens moesten superhard 

lachen, het was eindelijk klaar dus toen ging het vuur aan. We gingen marshmellows 

roosteren, rpaoenzeltje doen. Daarna gingen we slapen, maar Silas had heimwee 

dus ging hij naar huis.  

Dag 2 – Ruben, Noah, Leroy, Tim  

We werden wakker, kleren aan en we moesten ontbijten en ook gelijk de lunch klaar 

maken. Want we gingen naar outdoor Ommen en daar kon je klimmen. Helaas kon 

Thijs niet mee want hij was ziek wakker geworden. Eerst hadden we een klein 

klimparcours en daarna een grote. Ook gingen we kratten stapelen. Je zat dan vast. 

Iemand anders gaf je kratten aan. Je moest met je hakken aan de zijkant van de 

krat staan, tussen de gaten. Zo kon je steeds hoger, het hoogste was 18. Je had ook 

een spinnenweb, daar in zat twee duiven. Thomas en Silas hadden de duiven er uit 

gehaald. Daar naast zat de klimwand. Na het eten gingen we vlotten bouwen, we 

deden jongens tegen de meiden. Toen we de vloten klaar hadden deden we een 

wedstrijd van een kilometer. De jongens hadden toen dik gewonnen. Daarna 

konden we nog even zwemmen. Op de terugweg gingen we nog even een ijsje 

halen bij ijssalon Ekkelenkamp. Toen we op kampgebouw waren hadden we nog 

even vrije tijd. Toen kwamen de juffen en we gingen feestje vieren want juf Danique 

was geslaagd. Daarna gingen we barbecueën. Dat was heel erg lekker. Daarna 

gingen we levend stratego doen. Eerste potje was het gelijkspel, tweede potje had 

team groen gewonnen. Derde potje had team rood gewonnen, het laatste potje 

was het gelijkspel. Daarna gingen we taart eten dat was erg lekker. De bonte avond 

was daarna. De juffen deden de baddans daarna kwamen Silas Marin Merle Lieke 
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ze deden de pompomshow daarna kwamen Ruben Noah en Jurre met het liedje 

Arcade van Duncan Laurice. Het laatste optreden was een quiz die Emma Feline en 

Isaura hebben bedacht. Jurre Lieke Merle tegen de juffen. De juffen hadden 

gewonnen. Daarna nog even spelletjes. Toen gingen we slapen.  

Dag 3 – Emma en Feline  

We werden wakker gemaakt rond 8 uur. We gingen alvast alles een beetje inpakken 

zodat we dat later niet meer hoefden te doen. Het luchtbed lieten we leeglopen en 

we gingen alvast omkleden. Daarna gingen we ontbijten met een broodje 

knakworst, we maakten alvast een lunchpakketje klaar voor in de middag. Toen 

werd Silas gebracht. Daarna hadden we vrije tijd voor spullen inpakken en opruimen. 

Feline Merle en Marin gingen juf Manon helpen met afwassen. Er was een leuk 

muziekje op zo ging de afwas sneller want het was best veel. Daarna gingen we alle 

tassen buiten zetten zodat we dat later niet meer hoefden te doen. Toen gingen we 

op de fiets naar de stad Ommen, om van het geld wat je van huis hebt 

meegenomen iets te kopen. We kwamen aan en zetten onze fietsen weg. Het was 

best rustig in de stad. We gingen eerst naar de action daar hadden we 

rondgekeken en had Merle wat gekocht. Daarna liepen we door naar de hema, 

heel toevallig hebben we daar ook rondgekeken. Toen gingen Tim en Leroy test 

make-up opdoen zoals lippenstift, mascara en foundation. Het zag er heel erg 

grappig uit. Daarna gingen we naar de Primera, Feline heeft een puzzeltje gekocht. 

Daarna liepen we snel terug naar onze fietsen. Fietsten we snel weer naar het huisje, 

want er was onweer op komst. Toen we bij het huisje aankwamen moesten we alle 

spullen weer naar binnen brengen, want het begon te regenen. Juf Danique keek 

op buienradar en het zag er niet goed uit. We moesten de juffen even niet storen, 

zodat ze ouders konden bellen en vragen of zo ons en de fietsen konden ophalen 

met de auto. Wij vermaakten ons ondertussen op onze kamers, we deden spelletjes 

en gingen gezellig kletsen. Eerst kwamen de ouders voor de bagage. In de regen en 

onweer brachten we alle bagage naar de auto’s. daarna kwamen de auto’s voor 

de fietsen en de kinderen. We deden alle fietsen in de auto’s en op de aanhangers. 

Toen iedereen klaar was stapten we in de auto’s en gingen we op weg naar de 

Kubus. Toen we aankwamen pakten we alle spullen uit de auto en de fietsen zetten 

we weer op de grond. Daarna gingen we binnen eventjes gezellig wat drinken. Tot 

slot gingen we naar huis en lekker slapen in ons eigen bed of uitrusten op de bank.  

 

De foto’s van het kamp zijn alleen voor de kinderen van groep 7 en 8. Het is handig als ze 
een memorystickje meenemen naar school.  
 

Tot slot 

We kijken terug op een leuk, vol, spannend, gezellig, leerzaam, energiek, inspirerend en 
fantastisch schooljaar. Iedereen kan straks lekker van de vakantie gaan genieten. Rust lekker 
uit, maak het gezellig met elkaar, bezoek mooie plaatsen en kom goed uitgerust en gezond 
weer terug op de Kubus op maandag 26 augustus. 2019-2020 belooft ook een fantastisch 
schooljaar te worden. We hopen u allemaal nog te zien tijdens ons eindfeest op 9 juli en anders 
willen we via deze weg iedereen vast een fijne vakantie wensen! 
 
Emma, Silas, Tim, Leroy, Ruben, Feline, Thijs, Thomas, Noah en Jurre “good goan”, we gaan 
jullie missen. 
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