www.kubus-zwolle.nl
E-mail:directie.kubus@catent.nl

Nieuwsbrief 1. september 2019
(U krijgt deze nieuwsbrief eenmalig als papieren versie)

Agenda
Datum
Maandag 26 augustus
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Dinsdag 17 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober

Activiteit
Start nieuwe schooljaar. Thema van de Kinderboekenweek is
“Reis mee”. Wij beginnen hier al eerder mee ook in het kader
van de “Gouden weken”.
Logopediescreening voor alle kinderen uit groep 2
Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8
Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8
Schoolreisje
Studiedag alle kinderen zijn vrij!
Opening Kinderboekenweek
Tafeltennis toernooi
Afsluiting Kinderboekenweek en “gouden weken”
Start herfstvakantie
Welkom
Met de herinnering aan de geweldige afsluiting van vorig
schooljaar nog in ons achterhoofd (met dank aan
kunsteducatie Nederland en de oudervereniging) zijn we
allemaal fris en gezond aan het nieuwe schooljaar
begonnen. Fijn om te horen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad! In deze eerste nieuwsbrief zetten
we alle afspraken nog even op een rijtje en leest u
globaal wat we dit jaar van plan zijn.
De kinderen krijgen deze week veel formulieren mee
naar huis. Bij een aantal zit een antwoordstrook die we
graag ingevuld terugkrijgen. Daarom aan het eind ook
een overzicht met bijlagen.

Nieuwtje
Vandaag heeft juf Christiane in de klas verteld dat zij en
Stijn in maart hun 2e kindje verwachten. Dit is natuurlijk
onzettend leuk nieuws! Wij wensen juf Christiane, Stijn
en Tess een voorspoedige zwangerschap toe.
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Uitnodiging kennismakingsgesprekken
Dit jaar organiseren we geen informatieavond. Wel krijgt u van de klas waar uw kind in zit
een boekje met daarin uitleg over de dagelijkse gang van
zaken. Later in het schooljaar zullen we opnieuw een avond
Misschien vind je mij vervelend
organiseren waarin we verschillende workshops aanbieden
En zit ik niet goed stil
gericht op onderwijs en opvoeding. Mocht u suggesties
Misschien ga ik mijn eigen gang
En doe ik niet wat jij wil
hebben horen we het graag.
We willen een goede start maken met ouders en kinderen.
Daarom nodigen we iedereen uit voor de
kennismakingsgesprekken. We vragen ouders om vooral veel
te vertellen over hun kind. Zo kunnen wij de kinderen nog
beter leren kennen en kunnen we samen zorgen voor een
gezellig en leerzaam jaar. Ook leren we de ouders kennen
waar we toch een schooljaar lang intensief mee zullen
samenwerken. Kinderen kunnen tijdens het gesprek aangeven
wat ze nodig hebben om zich fijn te voelen in de klas en wat
ze komend schooljaar willen leren. U kunt op het
antwoordstrookje aangeven welke dag uw voorkeur heeft. Bij
de kinderen van groep 1 plannen we geen
kennismakingsgesprek, maar komen we op huisbezoek.

Misschien praat ik wel voor mijn beurt
En steek ik mijn vinger niet op
Misschien ben ik mijn potlood kwijt
En vertel ik zomaar een mop
Maar ja, ik had vakantie
Toen kwam het niet zo nauw
Toen had ik alle vrijheid
Precies waar ik van hou
Toen mocht ik buiten spelen
En lekker laat naar bed
Ik at ook heel veel ijsjes
Wat hadden we een pret
Dus lieve juf of meester
(of kinderen uit de klas)
Geef mij maar even tijd
Als ik eenmaal goed gewend ben
Wil je mij nooit meer kwijt!

Inspectiebezoek Catent
In de eerste week van de vakantie hebben we gereageerd op het conceptverslag van de
inspectie. Een dezer dagen verwachten we het definitieve rapport van de inspecteur. We
zullen dit op onze website plaatsen. De Kubus is voldoende. Dit houdt in dat, als er geen
aanleiding voor is, we geen inspectiebezoek krijgen.
Stichting Catent wordt dit schooljaar wel bezocht door de onderwijsinspectie. Er zal komende
jaren een wisseling binnen het college van bestuur plaatsvinden. Om goed antwoord te
kunnen geven op alle vragen van de onderwijsinspectie heeft Catent ervoor gekozen om de
onderwijsinspectie uit te nodigen in plaats van een bezoek af te wachten. Het kan zijn dat de
inspecteur in het kader van dit onderzoek ook op de Kubus langskomt.
Schoolontwikkeling
Net als afgelopen jaar houden wij u op de hoogte van de schoolontwikkelingen. We gaan
verder op de ingezette koers. Dit betekent dat:
- We dagelijks aandacht hebben voor een veilige, gezellige sfeer op school. Deze week
starten we in groep 7-8 met het Marietje Kessels project. Daarnaast gebruiken we
vanaf het begin de methode KwinK en besteden we tijdens de eerste gouden weken
volop aandacht aan groepsvorming.
- We opnieuw naar een lezing van Zachary Walker gaan. We hopen dat hij ideeën voor
ons heeft om ICT beter en meer in de lessen te gebruiken. De komende jaren gaan
we ook flink in ICT investeren.
- We 4 studiemiddag gebruiken om ons rekenonderwijs te optimaliseren en het
maximale uit onze nieuwe methode Pluspunt kunnen halen.
- We samen met de IJsselgroep opnieuw in de methodiek van José Schraven duiken
zodat iedereen de spelling categorieën op dezelfde manier toepast en uitlegt.
- Karin van de Mortel ons begrijpend lezen/begrijpend luisteren onderwijs komt
observeren en we met haar in gesprek gaan om te kijken waar nog verbeteringen
mogelijk zijn.
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-

We het prettige contact met BoemBoem meer uit willen dragen door meer zichtbaar
voor ouders en kinderen te gaan samenwerken.
We ons beleid identiteit en burgerschap opnieuw onder de loep houden. We willen
het burgerschap meer nadrukkelijk in woord en daad tot uitdrukking brengen op de
Kubus. Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de maatschappij?

Daarnaast schrijven we dit jaar ons nieuwe schoolplan
voor 2020-2023. In het schoolplan beschrijven we ons
beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs op de Kubus. Hierbij hebben we aandacht
voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid
en het stelsel van kwaliteitszorg. We benoemen welke
kwaliteit we (gaan) leveren en hoe we dit vormgeven.
We hebben u eind vorig schooljaar een
activiteitenkalender meegegeven. Hierop staan een
aantal vragen. Deze vragen hangen de komende 2
weken op de presentatiekast bij de ingang.
We hopen dat u even de tijd neemt om ons input te
geven door antwoorden/opmerkingen erbij te hangen.
We willen dat het nieuwe schoolplan over 3 jaar nog
steeds een document is waar we ons in herkennen en
waar mee verder kunnen.
De belangrijkste afspraken op een rijtje

Start schooldag:

Alle kinderen en ouders mogen vanaf 8.20 uur in school komen. Er is geen toezicht op het
plein, dus we vragen u om niet eerder te komen. Ouders mogen met de kleuters mee de
klassen in. We vragen andere ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelf de klas in te laten
gaan. Om 8.30 uur gaat vervolgens een bel, gaan de ouders de klassen uit en starten de
lessen. We gaan ervan uit dat iedereen op tijd aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch wat
later zijn vragen we u het kind alleen de klas in te laten gaan om zo de les zo min mogelijk
te verstoren.

Overblijven:

Alle kinderen blijven over op school. We hebben op school aandacht voor gezond eten en we
vragen ouders hier ook rekening mee te houden wat betreft het eten en drinken. Pakjes en
papiertjes worden wanneer ze leeg zijn mee terug gegeven naar huis.
De koelkast (alleen voor bederfelijke waren) voor groep 1/2, 5/6 en 7/8 staat beneden in de
hal en die voor groep 3/4 staat boven in de keuken. In de koelkast staat aangegeven waar
de spullen neergezet kunnen worden per klas.

Gym:

De gymlessen zijn op de dinsdag en de donderdag. Groep 1-2 gaat op dinsdagochtend gelijk
gymmen. Het is prettig als ouders even willen helpen met het omkleden. Alle andere
gymlessen vinden op de middag plaats. Op donderdag krijgen de kinderen les van Tom
Holleboom, een gymdocent van sportservice Zwolle. Wilt u zorgen voor stroeve
gymschoenen die niet afgeven op de vloer van de gymzaal. Zonder gymschoenen mogen de
kinderen niet gymmen!

Etui:

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een etui nodig op school. Zij mogen een lege etui
meenemen van huis. Potloden, pennen, gummen en ander schrijfmateriaal krijgen de
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kinderen van school. De inhoud van de etui blijft op school en gaat elk jaar mee naar de
nieuwe groep.

Klasbord:

Ook dit schooljaar werken we weer met de app Klasbord om jullie op de hoogte te houden
van zaken in de klas. Alle leerkrachten hebben uw zoon/dochter een formulier meegegeven
met een inlogcode. Als u zich nog niet heeft aangemeld bij de groep van uw zoon/dochter,
zou u dat dan nog willen doen?

Wijzigen van gegevens:

Bij wijzigingen van adresgegevens, e-mailadressen, (mobiele) telefoonnummers, ook bij
verandering van huisarts etc. willen we u vragen dit altijd door te geven aan school (mailen
naar directie.kubus@catent.nl). We zorgen er dan voor dat alle gegevens goed in ons
systeem staan, zodat elke leerkracht op de hoogte is.

Schoolgids:

De schoolgids is te vinden op onze site www.kubus-zwolle.nl. Daar vindt u ook een blok met
alle nieuwsbrieven. Ouders/verzorgers krijgen de nieuwsbrief via de mail. Na een week wordt
de nieuwsbrief op de website geplaatst.
Schoolbieb

Hulp gezocht:

Wij zijn op zoek naar hulpouders, -opa’s of -oma’s voor
onze schoolbibliotheek. We zoeken voornamelijk iemand
voor de dinsdagochtend van 8.20 uur tot 8.40 uur. Onze
huidige biebouders kunnen wel wat versterking gebruiken!
De schoolbieb is op dinsdagochtend, woensdagochtend en
donderdagochtend, geopend om boeken te lenen en terug
te brengen. Twee keer per schooljaar zal je hulp worden
gevraagd om mee te denken over, en te helpen bij, het
aanvullen van de collectie in onze schoolbieb. Wie lijkt dit
leuk en wil ons hierbij helpen?
Opgeven kan bij juf Kirstie (groep 1-2)

Boeken inleveren

Heb je in de zomer al je boeken die je voor de vakantie hebt geleend uitgelezen? Wij zien ze
graag voor 16 september terug in de schoolbieb. Vakantieleesfoto’s kunnen ook nog
ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten tot 16 september.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- toelichting bij AVG toestemmingsformulier
- het toestemmingsformulier delen gegevens en beeldmateriaal*
- leerling stamkaart: wilt u controleren of de gegevens kloppen?*
- ouderhulplijst*
- indeling klus/schoonmaak avonden en de waslijst.
- uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken*
* Let op de inleverdata van 6 en 16 september
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