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Corona 
NA WEEK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloembollen die jullie in het najaar met zijn allen hebben gepoot 

beginnen uit te komen.  

IN DEZE BRIEF 
  PG. 1 

Afspraken voor de komende weken 

  PG. 2 

Nieuws, challanges, berichtjes 

  PG. 4 

Informatie van de verschillende groepen 

  PG. 12 

Stel dat het langer gaat duren? 

 

  HOE NU VERDER? 

Hallo allemaal, 

Via deze nieuwsbrief houden we leerlingen en ouders / verzorgers op de 

hoogte van de laatste berichten, laten we zien dat het leven “gewoon” 

doorgaat en geven we informatie bij de verschillende groepen zodat 

iedereen verder kan met het onderwijs-op-afstand. We hebben er bewust 

voor gekozen om alleen op vrijdag een nieuwsbrief uit te doen. Het 

nieuws verandert nog elke dag, iedereen wordt overspoeld met 

informatie en door alle berichten mis je snel wat of weet je niet meer wat 

nu belangrijk is. Dus alleen op vrijdag krijg je nieuws van school. 

Wanneer er vragen zijn, of je wilt even met je juf kletsen, kan iedereen 

op schooldagen naar school bellen  0529- 401369 tussen 9 uur en 

10 uur. Bij dringende vragen is juf Marja 0641353550 (tussen 7.00 

uur en 21.00 uur) beschikbaar. 

Groeten team de Kubus 

#Coronahulp 

Wij vragen al onze leerlingen 

om een lief berichtje bij 

eenzame mensen / ouderen 

/ binnen blijvers te 

bezorgen. Denk hierbij aan 

een briefje met de groetjes, 

een gedichtje, een tekening 

of iets totaal anders. Laat 

mensen weten dat je aan ze 

denkt, vrolijk hun dag op of 

laat ze even lekker lachen. 
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  DE EINDTOETS VAN GROEP 8 GAAT NIET DOOR 

Woensdag 18 maart heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen.  

 

Schooladvies van leraar 

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare 

school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de 

afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen 

instappen op de middelbare school. 

 

Voortgezet onderwijs 

Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen leerlingen uit 

groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school 

in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob 

nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs. 

  

De brief die minister Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd kunt u hier vinden. 

  LAAT ZIEN HOE VEERKRACHTIG JIJ BENT                                                        

Een van de drie kernwaarden van de Kubus is “veerkracht”. 

Wij vragen jou om voor volgende week vrijdag een foto of een klein artikel voor deze 

nieuwsbrief in te sturen waarin jij laat zien hoe je je aanpast aan deze andere 

omstandigheden. Hoe 

bescherm jij je tegen 

corona? Hoe maak jij je 

schoolwerk? Hoe…?  

De juffen en meesters 

laten zien hoe zij 

veerkrachtig zijn in het 

regelen van een overleg. 

 

 

 

Nieuws, challenges, 

berichtjes 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/documenten/kamerstukken/2020/03/18/eindtoets-2020
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  BELEID VAN CATENT ROND NOODOPVANG 

Wij vangen met alle plezier de kinderen op van ouders die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep.                    

Wij vangen kinderen waarvan één ouder werkt in een cruciaal beroep alleen op als het echt niet anders kan. Dit 

doen we na goed overleg waarbij structurele opvang echter niet bespreekbaar is. Dus alleen in noodsituaties als 

er echt geen andere mogelijkheden zijn. Ouders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer we 

hier niet aan vasthouden worden de groepen van de noodopvang mogelijk te groot, lopen kinderen en collega’s 

een te groot risico op besmetting en moeten we de opvang helemaal sluiten. Wanneer u opvang nodig heeft kunt 

u dit aangeven via mail directie.kubus@catent.nl of via de telefoon 0529-401369 of 06-41353550.  

Wanneer u gebruik maakt van de noodopvang vragen we de kinderen om hun tasjes met het schoolwerk mee te 

nemen naar school. Op school zorgen we ervoor dat het werk voor die dag gemaakt wordt. 

  HELP MIJN BOEK IS UIT! 

In deze vreemde tijd willen wij jullie laten weten dat we (Stadskamer bibliotheek) graag met jullie meedenken, 

mochten jullie daar behoefte aan hebben. Wij werken momenteel thuis en kunnen ook op afstand met jullie 

meedenken.    

  

Belangrijk is dat kinderen blijven lezen om hun leesniveau goed op peil te houden en dat ouders ideeën krijgen 

aangeleverd hoe ze hun kinderen kunnen laten lezen. Stadkamer is dicht, maar er zijn alternatieven om toch te 

blijven lezen.   

  

Op www.jeugdbibliotheek.nl staan alle digitale mogelijkheden op een rij met een aantal tijdelijke regelingen 

voor het gratis gebruik van allerlei (voor)leesdiensten (bijvoorbeeld e-books en luisterboeken). Heel fijn dat ook 

kinderen die geen lid van een bibliotheek zijn, kunnen blijven lezen!   

  

Verder is er een leuk initiatief van de Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Zij doet een oproep aan 

kinderen om thuis massaal te gaan lezen. De hashtag #ikleesthuis is in het leven geroepen om te gebruiken 

op social media. Leuk voor kinderen om aan elkaar te laten zien wat ze aan het lezen zijn!  

  

We willen jullie heel veel succes toewensen de komende tijd en horen het graag als we iets voor jullie kunnen 

betekenen.  

  CONTACT MET JE KLASGENOTEN  

Tijdens het rondbrengen van de schoolboekjes merkten wij als juffen en meesters toch dat we jullie al missen! 

En sommigen missen school toch ook wel een beetje. 

Op Padlet hebben wij een prikbord gemaakt, hier kunnen jullie af en toe leuke berichtjes/foto’s op plaatsen 

over wat jullie aan het doen zijn! 

Er is voor ieder gezin een account aangemaakt. - open de website: 

https://dekubuswijthmen.padlet.org/mhekman1/hein3uxrqy7h - gebruikersnaam en wachtwoord is Fam + 

volledige achternaam (bijvoorbeeld FamWilberink of FamVanKrevel) 

Nu opent het prikbord zich! - dubbelklik ergens op het prikbord - nu kan je een berichtje plaatsen met enkel 

tekst, maar er kunnen ook foto’s worden toegevoegd - je kan andere berichtjes een hartje geven en een reactie 

achterlaten. 

mailto:directie.kubus@catent.nl
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Lieve jongens en meisjes van groep 1 en 2, 

 

Gek hoor, zo lang zonder jullie. De school is (bijna) leeg en iedereen is nu thuis. Ik ook! Maar ik vind het niks 

aan. Ik wil gezellig met jullie samen spelletjes doen, buitenspelen, voorlezen en gezellig kletsen, maar het is 

even niet anders. Hopelijk vinden jullie de spelletjes leuk die in het boekje zitten. Ik hoop wel dat we elkaar snel 

weer zien. Als er iets is mag je samen met papa/mama altijd een mailtje sturen, of bellen op de dag dat ik op 

school ben! Je mag ook mailen als je iets leuks hebt gedaan, als er iets belangrijks is gebeurd (bijv. je tand 

eruit), als je een vraag hebt of gewoon om even te laten weten hoe het gaat! 

Helaas kan ons museum nu ook nog niet open. Ik ga alle spulletjes bewaren en we openen hem nu als we weer 

naar school komen! 

 

Misschien denk je wel: wat doet juf dan nu? 

Eerst natuurlijk opstaan, ontbijten, aankleden en 

tandenpoetsen! Daarna spelletjes maken voor als we weer 

naar school mogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna wat drinken en lekker fruit eten. Als het fruit op is, ga ik werken 

op de computer. Ik maak dan bijv. deze brief voor jullie en ik kijk of jullie 

misschien wel een mailtje hebben gestuurd.  

 

Dan is het tijd voor lunch. Ik ga daarna even lekker een rondje wandelen en 

lekker lezen. Want lezen is super leuk en belangrijk!  

 

Nog even aan de slag om nog meer spelletjes, poppetjes voor de verteltafel, en 

andere dingen te maken voor in de klas. Kunnen jullie raden wie/wat de 

poppetjes op de foto zijn? 

 

Dan lekker een kopje thee met wat lekkers. Ik ruim alles op, doe een klusje thuis en ga lekker koken en eten. 

Aan het eind van de dag ga ik altijd lekker douchen, nog even televisie kijken en lekker slapen!  

 

Hopelijk zien we elkaar snel weer! 

 

Liefs Juf Kirstie 

Groep 1-2 
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Hieronder nog een aantal tips voor papa en mama om te lezen. Het zijn nog meer ideetjes om te doen! 

 

Hier nog een aantal leuke tips om thuis te doen: 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-papier-en-dozen/ 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-duplo/ 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/ 

 

Heb je geen leuk boek meer om te lezen? De voorleeshoek is de komende tijd ook gratis! Er staan daar bij alle 

thema's boeken, dus er zit vast een leuk boek tussen voor jou! 

 

Wil je er toch op uit? Lekker wandelen in het bos? Geocachen is voor kinderen heel erg leuk om te doen! Ze 

gaan onderweg opzoek naar ‘een schat’. Dit kan allemaal met een app op je telefoon. www.geocaching.com  

 

De kinderen zijn dol op de apps van dokter Panda! Deze zijn nu gratis: 

https://meestersander.nl/2020/03/17/gratis-dr-panda-apps/ 

 

Ook smartgames heeft verschillende apps gratis gemaakt: 

https://meestersander.nl/2020/03/18/tip-smartgames-nu-gratis-apps-en-website-met-educatieve-spellen/ 

 

  GYNZY 

In de weektaken/werkboekjes staat dat de kinderen gebruik kunnen maken van Gynzy. Het gaat hier om Gynzy 

kids, De kinderen kunnen inloggen via een computer of laptop maar er is ook een app te downloaden voor op 

een tablet of telefoon. De inloggegevens van groep 1 en 2 zijn te vinden op de eerste pagina van de 

werkboekjes. De inloggegevens van groep 3 zijn te vinden onderaan de weektaken. 

 

Als de kinderen inloggen zijn er vier tabbladen te zien. Onder het tabblad werkboeken is verwerking te vinden 

die aansluit bij de methodes die op onze school gebruikt worden. Onder het tabblad taken zijn opdrachten / 

spelletjes te vinden die door de leerkracht zijn klaargezet. Het werk onder deze twee tabbladen heeft voorrang. 

Daarnaast kunnen de kinderen ook leuke en leerzame spelletjes doen, deze zijn te vinden onder de tabbladen 

oefenen en spelen. 

  EXTRA TIPS 

- Bioloog Freek Vonk gaat regelmatig educatieve video’s plaatsen op YouTube als Meester Freek. De 

eerste les staat al online, is geschikt voor alle leeftijden en is te vinden via 

https://www.youtube.com/watch?v=udG52rejxgY 

- Het Klokhuis plaatst elke dag om 14.00u een masterclass online, waarin opdrachten worden gegeven 

met spullen die de meeste mensen gewoon in huis hebben. De 

masterclasses zijn voor alle leeftijden en zijn te vinden via 

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Masterclass 

- Groep 1/2/3 kijkt elke week een filmpje van Leesdas en 

Lettervos, deze kunnen ook thuis bekeken worden! Aangeraden 

wordt om de afleveringen 20 t/m 22 te kijken, deze zijn te 

vinden via https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-

boekentas/ 

 

 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-papier-en-dozen/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-duplo/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/
http://www.geocaching.com/
https://meestersander.nl/2020/03/17/gratis-dr-panda-apps/
https://meestersander.nl/2020/03/18/tip-smartgames-nu-gratis-apps-en-website-met-educatieve-spellen/
https://www.youtube.com/watch?v=udG52rejxgY
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Masterclass
https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/
https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/
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Groep 3-4 
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Lieve kinderen van de Kubus, 

 

Dat is gek zitten we zomaar allemaal thuis. Even geen school, pauze en juf of meester. Maar wel harde werkers! 

Als ik dit stukje schrijf, zit de baby nog lekker in de buik. Maar het kan snel anders gaan. Ik wens jullie in deze 

toch wel gekke tijden veel leerzame uitdagingen en vooral veel plezier samen thuis!  

 

PS voor groep 5-6: Ook thuis kun je op dinsdag grapjesdictee doen met papa of mama ;) 

 

Groetjes juf Christiane  

  BRIEF 

Harald Dinkelberg en Wouter Zeevaarder 

Erfgenamenweg 14a 

8026 PS Wijthmen-Zwolle 

 

Leerling groep 5-6 

Wijthmen-Zwolle 

 

Beste leerlingen uit groep 5-6, 

 

Hier een brief namens ons. Terwijl we dit schrijven zitten we op school, zonder kinderen. Dat maakt de school 

erg stil en leeg zoals jullie op de foto kunnen zien. We missen jullie nu al! 

Toch hebben wij de afgelopen week niet stilgezeten. 

 

Het zijn gekke dagen geweest. Maandag zijn we begonnen met een vergadering in plaats van lesgeven. Toen 

hebben wij met alle juffen en meesters overlegd wat we de komende weken gaan doen. We hebben wel een 

beetje op afstand van elkaar gezeten, want dat moet nu eenmaal. 

Daarna zijn we begonnen met het maken van jullie lespakketten. Deze hebben wij dinsdag afgemaakt en 

woensdag bij jullie thuisgebracht. Dat was best wel gek, want we mochten niet aanbellen, maar we moesten de 

pakketjes voor de deur neerleggen. 

 

We kijken er naar uit om jullie weer te zien. Helaas weten we nog niet wanneer en hoe dat zal zijn. Zonder jullie 

gezelligheid is het maar saai hier op school. We hopen dat jullie al lekker aan het werk zijn met de weektaken 

die we hebben meegegeven. Het geeft niet als niet alles lukt, probeer zoveel mogelijk te maken. Maar vergeet 

niet om leuke dingen tussendoor te doen, zoals even tekenen, minecraften, met de lego spelen, of iets anders. 

Thuis werken lukt jullie vast prima, daar hebben Meester Harald en ik vertrouwen in! 

 

Groep 5-6 
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Toch zijn wij erg benieuwd hoe het nu met jou is. Hoe deel jij de dag in? Hoe vind je het om nu thuis te werken 

in plaats van in het klaslokaal? Wat doe je naast je schoolwerk nu je zoveel mogelijk thuis moet blijven? Wij zijn 

kijken uit naar jullie reacties. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Meester Harald en meester Wouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de eindtoets gaan de 

meeste activiteiten / 

evenementen (v.b. 

koningsspelen) niet door. 

Mochten er nieuwe data 

worden geprikt (v.b. voor 

het verkeersexamen) laten 

wij dit aan jullie weten. 

Nu jullie niet op school zijn 

is er wel tijd en ruimte om 

veel klussen in school op te 

pakken. Denk aan het 

klimrek en het verbeteren 

van het electra netwerk. 

 

Groep 7-8 
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“Als het plan niet 

werkt verander 

het plan maar 

nooit het doel”  

  ALS HET LANGER GAAT DUREN? 

Voor nu hebben alle kinderen voor 3 weken werk van 

ons gekregen. We hebben er rekening mee gehouden 

dat je geen les kunt krijgen van je juf. In de pakketjes 

zit dus vooral oefenstof dat je al kent. Herhaling om te 

zorgen dat je niets vergeet en om te zorgen dat je nog 

beter wordt in dat wat je al kunt. Als jullie weer naar 

school mogen kan je al je werk inleveren bij de juf of 

meester. 

Werken in MOO Hoe log je thuis in? 

https://www.moo.nl/ 

De gebruikersnaam: je 1e voorletter – een punt - 

gevolgd door je volledige achternaam (dus ook 

van/de) - @kubus-zwolle.nl (bijvoorbeeld: 

m.hekman@kubus-zwolle.nl) Het wachtwoord is: 

12345678 Soms werkt dit wachtwoord niet! Mail dan 

naar m.hekman@catent.nl – dan kan Juf Manon je 

wachtwoord resetten en mailt ze terug wanneer je 

MOO-account weer werkt! 

Op dit moment zijn we al aan het nadenken over hoe 

we jullie toch instructie kunnen geven, mocht dat 

nodig zijn. Gaan we instructiefilmpjes maken? Hoe 

kunnen jullie aangeven of je de instructie wel of niet 

begrijpt? Gaan we instructie geven aan de hele klas? 

Hoe voorkomen we dat het programma dat we willen 

gebruiken vast loopt? Wat doen we als jullie thuis 

geen computer hebben?  

We hebben nog geen antwoorden op deze vragen, 

maar we zijn er hard mee aan het werk. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://schrijverdezes.blogspot.com/2017/05/zeg-maar-dag-met-je-handje-een-soort.html&psig=AOvVaw1tePH4qQgdXBaSqt5vmYfK&ust=1584786405125000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjnsNHrqOgCFQAAAAAdAAAAABAD

