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Nieuwsbrief 3. november 2019
Agenda
Datum
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Vrijdag 22 november
Zaterdag 23 november
Maandag 25 en woensdag
27 november
Dinsdag 26 november
Zaterdag 30 november
Donderdag 5 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Zondag 22 december

Activiteit
Informatieavond groep 3 & 4 Rots & Water
Christiane afwezig i.v.m. congres. Anneke Jorink vervangt
Rapport groep 1-2 gaat mee naar huis
Klussen aan het schoolplein
Ontwikkelgesprekken
Mogen de kinderen de schoen zetten
Klussen aan het schoolplein
Sinterklaas
Geen schoonmaak/klus avond. Wel op 14 januari.
Kerstviering
Kerstavond
Om 14.15 uur start de kerstvakantie
Kerstsamenzang om … uur in …

Schoolplein
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2019. Het is een korte nieuwsbrief, omdat we u
tussentijds via klasbord en de extra nieuwsbrief op de hoogte hebben gehouden. In die extra
nieuwsbrief hebben we hulp gevraagd bij het inrichten van ons nieuwe schoolplein. We
hebben erg weinig aanmeldingen gekregen. Toch hopen we u te zien op 23 of 30 november,
al is het maar voor een paar uurtjes. We kunnen uw hulp goed gebruiken. We starten
ongeveer om 8.00 uur en eindigen om 12.30 uur. Hieronder kunt u zien hoe het nieuwe
schoolplein er (ongeveer) uit komt te zien. Het team van de Kubus zorgt voor iets lekkers.
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Schoonmaak/klus avond
Begin dit schooljaar heeft u van ons de indeling gekregen voor de schoonmaak/klusavonden. Daarin staat vermeld dat wij de eerste avond op 17 december hebben
gepland. Dit is voor iedereen een drukke periode. Ook blijkt nu dat de vloer in de hal in de
vakantie niet geschrobt wordt. Daarom hebben we besloten om de schoonmaak-/klusavond
te verplaatsen naar dinsdag 14 januari. Wil u zelf ruilen met iemand van het 2e of 3e
moment als deze datum u niet uitkomt?
Schoolontwikkeling
Juf Kirstie, Manon Hekman, en Marjolein hebben hun BHV (bedrijfshulpverlening)-diploma
behaald. Nu hebben we 5 geschoolde BHV-ers. We hopen dat we hier zo min mogelijk
gebruik van hoeven maken.
Juf Marjolein is een tijd terug gestart met de gymopleiding. Als gevolg hiervan zullen we
de komende 2 jaar weinig op de woensdagavonden kunnen plannen.
Juf Manon Schrijver is afgelopen week naar de laatste bijeenkomst over “het lerende
brein” geweest. Door te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen
gebeurt, kunnen we ons handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op
dat moment nodig hebben.
Juf Christiane gaat dinsdag naar het congres zichtbaar maken van data en doelen. Dit
sluit aan bij hetgeen waar wij de komende 3 jaar op de Kubus aan willen werken. Met een
data- en doelenmuur in de klas maak je samen met leerlingen zichtbaar waar jullie voor
willen gaan en hoe jullie dat willen bereiken. De productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid
en het plezier in leren gaan hierdoor vooruit. Hoe betrek jij je leerlingen bij het proces van
het verbeteren van hun resultaten? En hoe laat je de doelenmuur aansluiten op de
persoonlijke leerdoelen van je leerlingen?
De kinderen in groep 7-8 merken dat we onze leerlingen nog beter willen voorbereiden op
het voortgezet onderwijs. Ze zijn afgelopen week naar het Thorbecke college gefietst en
hebben proeflessen gevolgd. Volgend schooljaar bezoeken we een andere VO-school. Ook
hebben de leerlingen van groep 8 een vragenlijst mee naar huis gekregen. Met die
vragenlijst willen we de leerlingen meer inzicht geven in de verschillende
uitstroommogelijkheden zodat ze zelf ook een goede keus richting het VO kunnen maken.
Nieuws van de MR
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR).
Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, heeft op punten instemmingsrecht en/of adviseert
in alles wat met school te maken heeft. In het kort betekent medezeggenschap dat je als
leerkracht en ouder mee mag denken en praten over zaken op school.
Op De Kubus zitten vanuit het personeel 2 leden en vanuit de ouders 2 leden in de MR.
Marloes van Dijk heeft een aantal jaren de ouders vertegenwoordigd in de MR. Ze heeft nu
besloten om te stoppen. Wij danken Marloes hartelijk voor haar inzet!
Jeroen Harink wil zich verkiesbaar stellen om de vrijgekomen plek op te vullen. Graag horen
wij vóór 1 december of er andere ouders zijn die zich ook verkiesbaar willen stellen.
U kunt een mail sturen naar mr.kubus@catent.nl
Groeten,
Christiane Bloem (personeelslid MR)
Marjolein Lammers (personeelslid MR)
Suzanne van Krevel (oudergeleding MR)
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Sinterklaas
Op 5 december verwelkomen wij Sinterklaas op de Kubus.
Alle belangstellenden zijn uitgenodigd om bij de aankomst
te zijn. Alle kinderen starten in hun eigen klas zodat de
juf/meester weet of iedereen er is. Vervolgens gaan we met
de kinderen naar buiten.
Na de aankomst is er een gezamenlijke opening in de hal.
Vervolgens gaan de kinderen naar de klas, de Sint zal in
elke klas even op bezoek komen.
‘s Middags is er voor groep 1-4 een sinterklaasspellencircuit. Welke vader/moeder/opa/oma
wil ons komen helpen? Aanmelden hiervoor kan bij Kirstie (k.schoorlemmer@catent.nl) of
Marjolein (m.lammers@catent.nl).
De kinderen moeten op deze dag gewoon eten en drinken mee naar school nemen. Ook is er
pietengym. Zij mogen in pietenkleren (sinterklaaskleren mag natuurlijk ook) komen.
Dinsdag 26 november zetten we onze schoen! Wilt u uw kind een schoen met naam
meegeven?
Kerst op de Kubus
Het klinkt nog er ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.
Advent
Na de sinterklaas vieren wij naar aanloop van de Kerst advent.
Tijdens deze adventsvieringen lezen wij, in delen, het kerstverhaal voor.
De kinderen krijgen na afloop een aantal figuren mee voor in de kerststal in de klas.
Zo wordt de kerststal steeds meer gevuld en komen wij dichter bij Kerst.
Kerstkaartenactie
Dit jaar doen wij mee aan de kerstkaartenactie van het Nationale ouderenfonds.
https://www.ouderenfonds.nl/campagnes/stuur-een-kerstkaart
Stuur een kerstkaart | Het Nationaal Ouderenfonds
Harmke Ton (87) uit Utrecht: “Vroeger kreeg ik veel

kaartjes, maar tegenwoordig niet meer. Mensen
bellen of e-mailen nu steeds vaker. Dat is ook leuk,
maar een echt kerstkaartje brengt toch een betere
sfeer mee.”
www.ouderenfonds.nl

Ook willen wij kerstkaarten versturen aan 'ouderen' in Wijthmen. Kent u iemand die het leuk
vindt om een kerstkaart te krijgen, dan kunt u diegene opgeven bij juf Christiane (gr 5-6). U
kunt mailen naar: c.bloem@catent.nl, graag adres erbij vermelden.
Verhalenvertelster/ 'gekke' kersttruiendag
Woensdag 18 december staat in het teken van Kerst.
Er komt er een verhalenvertelster die ons meeneemt in een kerstverhaal.
Ook mogen de kinderen deze dag komen in een 'gekke' kersttrui.
Misschien krijgt de origineelste, gekste, kerstigste trui wel een prijs...
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Kerstdiner
Op donderdag 19 december dineren wij samen met de kinderen in de klas. Wij vragen elk
gezin om één gerecht te maken. In de week van 9-13 december komt een inschrijflijst bij de
hoofdingang te hanen waarop u zich kunt intekenen.
Het programma:
17.15 uur:
inloop en de kinderen brengen het eten
17.30 uur:
de kinderen eten samen in de klas
18.15 uur:
gezamenlijke afsluiting met ouders, broertjes en zusjes
onder het genot van iets lekkers, zingen wij samen nog een aantal liederen.
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Kerstsamenzang
Op zondag 22 december om 19.00 uur is de Kerstsamenzang in de RK kerk Wijthmen.
U bent van harte welkom.
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