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

Nieuwsbrief 4. Januari 2020
Agenda
Datum
Week 4-5-6
Donderdag 30 januari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Vrijdag 14 februari
17-feb tot 21-feb
Dinsdag 25 februari
Vrijdag 28 februari
Week 10
Donderdag 12 maart

Activiteit
Cito LVS toetsen groep 3 t/m 8
Marjolein middag afwezig i.v.m. inspiratieles geven op KPZ,
Anneke vervangt.
MR vergadering
Start verlof juf Christiane
Kinderen vrij ivm studiedag
Voorjaarsvakantie
’s middags vieren wij Carnaval, informatie volgt.
Groepen 3-4 en 7-8 krijgen hun rapport mee.
Ontwikkelgesprekken (groep 1-2 facultatief)
Klassenbezoeken rekenen

Schoolplein
Het schoolplein is bijna klaar. Er wordt
al goed gebruik van gemaakt. In het
voorjaar plaatsen we nog een
speel/klauterboom waar we de
overige houtsnippers onder leggen en
wordt het klimrek geverfd. We willen
via deze weg alle mensen en
bedrijven bedanken die mee hebben
gedacht en mee hebben gewerkt.
U heeft het al gezien op Klasbord. De clubactie van Jumbo Dalfsen heeft ons 375,70 euro
opgeleverd. U heeft allemaal flink met ons meegespaard. De leerlingenraad gaat tijdens hun
volgende overleg bespreken hoe ze dit geld kunnen gebruiken voor het buitenspelen.
Vervanging juf Christiane
Na de voorjaarsvakantie gaat juf Christiane van haar welverdiende verlof genieten. Voor het
echter zover is zal zij samen met meester Wouter het eerste half jaar goed afronden. Dit
houdt in dat kinderen uit groep 5-6 vrijdag 7 februari hun rapporten meekrijgen en dat er
met ouders en kinderen van deze groep op 11 en 13 februari ontwikkelgesprekken worden
gevoerd. Christiane en Wouter houden u op de hoogte.
Na de voorjaarsvakantie zal Harald Dinkelberg gedurende het verlof de taken van Christiane
overnemen. Harald is een zeer ervaren leerkracht die ons niet onbekend is, aangezien hij al
een aantal keer bij ons heeft ingevallen. Harald maakt eerst een langdurige invalklus af en
start daarom op 2 maart. Hennie Groen en Wouter nemen de eerste week na de
voorjaarsvakantie voor hun rekening. Via deze weg wensen wij Harald een fijne tijd toe bij
ons op de Kubus.
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Schoolontwikkeling
Het is leuk om te merken dat collega Catent scholen, studenten en de Katholieke Pabo
ons steeds beter weten te vinden als het gaat om collegiale consultatie en leren van en
met elkaar. Veel Catent scholen zijn erg geïnteresseerd in onze zorgstructuur en de
manier waarop wij de leerlingen goed in beeld houden. Ons Kwaliteitszorgplan is al
veelvuldig gedeeld en er zijn verschillende intern begeleiders die met ons hebben gebeld.
Daarnaast zijn wij gevraagd om aan eerstejaars studenten uit te leggen wat een les
begrijpend luisteren inhoudt. Daarvoor zullen Marjolein en Marja op 30 januari een les
verzorgen op de KPZ.
We hadden nog een bedrag open staan bij de Stadskamer voor nieuwe biebboeken. We
hebben nu een zeer goed gevulde schoolbieb waar kinderen (met hulp van de
biebmoeders) met grote regelmaat boeken lenen. We merken dat de kinderen op school
goed gemotiveerd zijn om te lezen en hopen natuurlijk dat ze dit thuis ook laten zien.
(Voor)Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van woordenschat, kennis van de
wereld, technisch lezen, begrijpend luisteren en begrijpend lezen, schrijven en ga zo maar
door. We gaan met een leuke, groepsdoorbroken activiteit de nieuwe boeken aan de
kinderen presenteren. Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen ook
boeken lenen voor thuis!
Voor de kinderen is Agnes Bootsma ondertussen een bekende
verschijning. Vorig schooljaar en dit schooljaar verzorgt zij de
beeldcoaching van de leraren. Ook de afgelopen periode is zij
een aantal keer in school geweest om collega’s te coachen.
Wij ervaren dit als heel waardevol en nodigen daarom Agnes
met enige regelmaat uit om in de klas mee te kijken.
Tijdens de studiedag van 14 februari gaan wij onze opbrengsten van observaties en
toetsen analyseren. We kijken of we (nog) de juiste dingen doen voor de leerlingen, voor
de groep en voor de school. We bespreken wat we zien, beschrijven verklaringen voor
opvallendheden en bespreken we wat we anders kunnen doen. Daarnaast krijgen we
voorlichting van deskundigen rond armoede bestrijding.
Korte mededeling
Eind januari gaat het team van de Kubus niet staken. We zien echter wel dat de nood in het
onderwijs hoog is. Om toch onze steun te betuigen en onze gedachten te verwoorden heeft
het team een artikel geschreven. Zie hiervoor de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Om Harald en het academisch onderzoek van Wouter goed te kunnen ondersteunen zal
Marja na de voorjaarsvakantie van werkdagen wisselen. Zij zal op maandag, woensdag en
om de wek op vrijdag op de Kubus aanwezig zijn. De andere dagen is zij op de Sint Nicolaas.
Uitnodiging voor de eerste heilige communie
Geachte ouders/verzorgers,

(doorgestuurd van de Parochie)

Omdat uw kind volgens onze parochieadministratie geboren is tussen 1 januari 2012 en
1 januari 2013 en/of omdat uw kind in groep 4 (of hoger) van de basisschool zit,
komt zij/hij in aanmerking voor de Eerste Communie.
Wat betekent de Eerste Communie?
Hoe gaat dat tegenwoordig?
Wilt u eerst meer weten?
……………..
Om op deze vragen en nog veel meer een antwoord te kunnen geven of over in gesprek te gaan,
organiseren wij een informatieve ouderavond op:
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WOENSDAG 29 JANUARI A.S. VAN 19.30 UUR – 21.00 UUR IN DE
SINT JOZEFKERK, MINISTERLAAN 203 IN ZWOLLE
U bent bij deze van harte uitgenodigd!
U kunt zich voor deze avond aanmelden via het parochiesecretariaat:
r.rook@parochie-thomasakempis.nl o.v.v. “aanmelding informatiebijeenkomst Eerste Communie” of
telefonisch: 038-4609860 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).
Bent u onverhoopt niet in de gelegenheid te komen, maar u wilt uw kind wel aanmelden en/of meer
informatie, laat dit dan ook weten!

3 3
De viering is gepland op zondag 7 juni a.s. om 11.00 uur in de
Basiliek O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Ossenmarkt, Zwolle.
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn steeds op woensdagavond van 18.15 – 19.30 uur, grotendeels in
de St. Jozefkerk, en starten in februari.
Namens het pastoraal team,
Jeanne Gerretzen-Veldhuis, parochiemedewerkster
en de werkgroep Eerste Communie,
Janny van Vliet-Aarden
Omdat de werkgroep op dit moment nog maar uit 1 persoon bestaat, moeten we een
voorbehoud maken over de doorgang van voorbereidingen en viering. We zoeken namelijk
DRINGEND AANVULLING VAN DE WERKGROEP. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt
u zich wenden tot het parochiesecretariaat, waarna u wordt teruggebeld.
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