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Het klimrek is geverfd!  

IN DEZE BRIEF 
  PG. 1 

Algemeen 

  PG. 2 

Nieuws, challenges, berichtjes 

  PG. 5 

Informatie van de verschillende groepen 

 PG. 10 

Ideeën om te doen 

 

  ALGEMEEN 

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 

Op het YouTube kanaal van 

Sport Service Zwolle worden 

online gymlessen verzorgd! 

Kijk op: 

https://www.youtube.com/user/

SportServiceZwolle 

En kom in beweging! 

https://www.youtube.com/user/SportServiceZwolle
https://www.youtube.com/user/SportServiceZwolle
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 ODE AAN DE THUISONDERWIJZENDE OUDER! 

Na 2 weken van herschikken in de nieuwe situatie hopen we dat iedereen een beetje zijn draai heeft kunnen 

vinden en went aan onze nieuwe werkelijkheid. Het vraagt veel van eenieder om alle ballen hoog te houden. We 

zijn ons ervan bewust dat u – naast uw eigen werk en routines – gevraagd wordt allerlei nieuwe rollen op zich te 

nemen zoals motivator, inspirator, oppasser, pedagoog, didacticus, scheidsrechter, computerdeskundige en 

soms als achterhetbehangplakker, naast uw vaste rol als liefhebbende ouder! Dat zal niet altijd meevallen! Wij 

willen u meegeven dat we u graag willen ondersteunen daar waar het kan en mag! Schroom niet, mail of bel! We 

moeten er samen het beste van maken.  

Dank jullie wel voor jullie inzet en betrokkenheid. En link vooral even door op de onderstaande link; 

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0 

 HOE NU VERDER? 

Dinsdag 31 maart zal minister Slob uitsluitsel geven over of wel of niet verlengen van de 

schoolsluiting na 6 april. Het ziet er naar uit dat de schoolsluiting nog even aan zal houden.  

In de vorige nieuwsbrief meldden we jullie al dat het team druk bezig is om de verdere 

mogelijkheden voor thuisonderwijs vorm te geven. In het eerste pakketje werk dat de 

leerlingen kregen zat vooral herhalingsstof. Hierbij is weinig instructie van de leerkracht nodig. 

Wanneer de schoolsluiting langer gaat duren zullen we toch verder moeten gaan met ons 

lesaanbod en instructie aan gaan bieden.  

In de voorbereiding op de komende periode hebben we besloten dat we vooral blijven werken op papier 

(werkboeken). Dan kunnen kinderen werken zonder te hoeven wachten op een laptop/computer die vrij is 

vanwege andere gezinsleden die ook digitaal moeten werken. Hiervoor zijn we nu hard aan het werk! Op 

woensdag 1 april (geen grapje) brengen we opnieuw pakketjes langs. In deze pakketjes zitten jullie lesboeken, 

werkboeken en schriften.  

Elke komende week zit er bij deze nieuwsbrief een weekplanning per groep. Deze weekplanningen leveren we 

als Word-bestand aan. Dit doen we omdat in de weekplanningen links staan naar instructiefilmpjes. Deze 

instructiefilmpjes kunnen, voordat kinderen de les maken, bekeken worden. In de weekplanning staat nog 

duidelijker beschreven welk boek/schrift, op welke blz. etc. gewerkt moet worden. 

 

 

Nieuws, challenges, 

berichtjes 

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0
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U kunt de weektaak uitprinten wanneer uw kind het prettig vindt om de gemaakte taken af te strepen. Maar voor 

het doorklikken naar de instructiefilmpjes is dus het Word-bestand nodig. (Klik op de link met de CTRL-knop 

ingedrukt, evt. Inloggen met moo-gegevens). Kinderen kunnen zelf al best goed aangeven of ze instructie nodig 

hebben of dat ze zonder het filmpje aan het werk kunnen.  

Op school leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dat betekent dat er momenten zijn dat de 

leerkracht even niet beschikbaar is voor hulp. We leren de kinderen dat ze bij vragen tijdens deze momenten (de 

stip van de juf/meester staat op rood), de vraag moeten overslaan en verder moeten gaan met ander werk van 

de weektaak. Doe er uw voordeel mee! 

 VIDEOBELLEN MET JUF OF MEESTER 

Om zicht te houden op hoe het thuiswerken gaat, maar ook om met elkaar verbonden te blijven, gaan we vanaf 

volgende week videobellen met de leerlingen. Het team heeft een rooster gemaakt waarbij ieder kind, elke week 

tenminste 1x 15 minuten met de juf/meester kan spreken en elkaar 

even kunnen zien op afstand.  

De juffen en meesters hebben in het rooster ook een moment voor 

een klassengesprek opgenomen. De bedoeling is dat op dat 

moment alle leerlingen uit de klas tegelijk online (kunnen) komen 

om samen video te bellen en even te kletsen. 

Dit zal gebeuren via Google Hangouts. Je kunt hierbij inloggen met 

je MOO-account. In de bijlage een handleiding over hoe dit werkt.  

Zoals je ziet vergaderen de juffen en meesters ook online! 

 ZORG EN ONDERSTEUNING 

U heeft misschien het idee dat alles op de weekplanning gedaan/gemaakt moet worden door de kinderen.  

Maar onze kinderen volgen ook het nieuws. Ze horen misschien niet alles wat er gebeurt 

maar ze voelen wel onze spanning en eventuele angst. Kinderen hebben nog nooit zoiets 

meegemaakt en zijn misschien bang. Het idee van weken ‘vrij’ is misschien leuk, maar 

ze missen ook het contact met vrienden en familie.  

Misschien zullen de kinderen de komende weken zich anders gaan gedragen. Of door 

angst, boosheid of omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen. Ze gaan misschien wat 

tegendraads reageren. Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden. Het 

belangrijkste deze periode is dat de kinderen zich veilig en gezien voelen.  

Ga samen in de tuin spelen, bak koekjes en klieder met verf. Speel bordspellen en kijk 

films. Ga samen experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea of dierentuinen. Lees een boek samen 

met het hele gezin. Ga lekker onder een deken knuffelen en doe soms helemaal niets! 

Hoe de kinderen zich nu voelen zal ze veel langer bij blijven dan wat ze geleerd hebben in deze weken. Bekijk per 

dag wat er mogelijk is! 

Wanneer u zorgvragen heeft kunt u terecht bij de leerkrachten maar ook bij Manon Schrijver (ib.kubus@catent.nl) 

of directie. Bij zorgvragen kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon van het Sociaal Wijkteam Oost: 

mailto:ib.kubus@catent.nl
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Caroliene Teunissen. Mailadres: c.teunissen@swt.zwolle.nl of via 06-30998455. School en SWT trekken hierin 

samen op. 

  LAAT ZIEN HOEJIJ AANDACHT HEBT VOOR DE ANDER EN JEZELF                                                        

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

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 aandacht hebt voor de mensen om je 

heen en voor onze leefomgeving. Juist in deze tijd is het belangrijk om stil te staan bij 

de ander en onszelf. Hoe zorg je nu voor aandacht voor anderen en houd je toch 1,5 

meter afstand?  

Wij worden heel blij van post van jullie! 

  HELP MIJN BOEK IS UIT! 

In de pakketjes voor ieder kind zaten 2 boeken. Nu het langer gaat duren voordat we weer terug op school zijn 

zullen jullie vast nieuwe boeken nodig hebben. We stellen voor dat jullie dan onderling de boeken gaan ruilen 

(met gepaste afstand in acht nemend!). Degene die in het eerste pakketje het boek van school heeft gekregen 

blijft verantwoordelijk voor het inleveren wanneer de scholen weer open gaan. Schrijf dus even ergens op met 

wie je hebt geruild!   

 

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!  

Bol.com doet ook een mooie aanbieding voor 0,01 cent. https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 

  

  CONTACT MET JE KLASGENOTEN  

Vorige week stond in de nieuwsbrief het volgende rondom het online prikbord: Padlet: 

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. 

Er staan al leuke berichtjes op! Leuk om elkaar op die manier te kunnen volgen! 

mailto:c.teunissen@swt.zwolle.nl
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
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Lieve jongens en meisjes van groep 1-2,  

Het is alweer de 2e week dat we thuis moeten werken. Ik mis jullie heel erg! 

Gelukkig ga ik vanaf volgende week video bellen met jullie en gaan we op 

donderdag proberen om met z’n allen te bellen. Ik hoop dat alles gaat lukken. Ik 

word wel heel erg vrolijk van alle tekeningen, mailtjes en post die ik van jullie 

krijg. Super leuk!   

Tijdens mijn rondje wandelen heb ik allemaal dingen van de lente op de foto 

gezet: bloemetjes, schapen, paarden, blaadjes die weer aan de boom komen 

enz. dit is ook leuk als jij gaat wandelen!  

Tot volgende week bij het videobellen!  

                                                                  

                                                      Liefs juf Kirstie  

  

 

 

 

 

 

Groep 1-2 
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Lieve jongens en meisjes van groep 5-6, 

Dit is alweer de tweede week waarin wij thuis werken. Ondanks dat dit even wennen was heeft het ook wel weer 

leuke kanten: van vergaderen met alle juffen en meesters aan een tafel, naar vergaderen met alle juffen en 

meesters op een scherm!  

Ik moet wel zeggen dat Meester Harald en ik jullie nog 

steeds erg missen! Maar.... Vanaf volgende week gaan 

wij videobellen met jullie. Wij zijn erg benieuwd hoe het 

met jullie gaat! Niet alleen met het schoolwerk, maar wij 

zijn ook benieuwd wat jullie verder zoal doen met alle 

tijd die jullie nu hebben. 

Het is namelijk ook erg belangrijk om ook nog gewoon 

leuke of maffe dingen te doen        

Voor nu: blijf veilig, denk aan de 1,5 meter afstand en wij hopen jullie snel te spreken       

Groetjes, 

Meester Harald & meester Wouter. 

Lieve allemaal uit groep 5 en 6, 

 

Begonnen we elkaar net een beetje 

te kennen, kunnen we niet meer 

naar school...... Gelukkig gaan we 

vanaf komende week met elkaar 

bellen! Daar verheug ik me op! 

Ik loop nu elke dag veel met Joske, 

mijn hond. Die vindt helemaal niet 

erg dat wij nu thuis werken. De hele 

dag mensen om hem heen vindt hij 

wel gezellig!! 

Verder is mijn dochter Floor ook thuis aan het werk en is Annemieke (mijn vrouw) nu ook veel thuis. Thies, mijn 

zoon, studeert iin Leeuwarden maar is nu ook meer thuis. Eigenlijk best gezellig maar ik ga toch liever weer 

gewoon naar school! 

 

Meester Wouter gaat bellen met de kinderen uit groep 6, ik bel de kinderen uit groep 5. Daar verheug ik me op! 

 

Lieve groetjes, meester Harald 

 

 

 

Groep 5-6 
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HÉ GROEP 7-8 

VERMAKEN JULLIE JE NOG EEN BEETJE?  

 

Ik ben dagelijks bezig om mailtjes te sturen en telefoontjes 

te plegen met jullie, jullie ouders of de andere juffen en 

meesters. Het is nog best wel een geregel zo, flink 

wennen! En eerlijk: ik vind het maar saai, ik mis jullie!  

Gelukkig heb ik ook wel tijd voor mezelf en ga ik 

hardlopen, lekker wandelen met dit mooie weer (zelfs 1x 

vanaf Dalfsen – via Wijthmen – naar Zwolle!), genieten 

van de zon. Ook ben ik aan het puzzelen, kijk ik wat Netflix 

en volg ik zelfs mijn danslessen online!  

Volgende week ga ik met jullie allemaal videobellen; dat 

lijkt me heel gezellig. Dan hebben we het even over het 

schoolwerk, maar ook gewoon, over hoe het nu met jullie 

gaat, zo thuis. Ik heb er zin in! Groetjes Juf Manon  

 

Groep 7-8 
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Ideeën om te doen: 
 

Kunst op de stoep! 

Benodigdheden: 

- schildertape  

- stoepkrijt:  

1. Maak met schildertape een patroon op de straat 

2. Kleur ieder vakje in met een andere kleur schildertape 

3. Alles ingekleurd? Verwijder de tape 

4. Tadaaaa, vrolijke versiering 

 

Geheimschrift! 

Ontwerp je eigen geheimschrift en schrijf een brief aan je juf (ik dus!) van minstens 7 zinnen. Vergeet 

natuurlijk niet de code voor het geheimschrift bij te voegen zodat ik het kan ontcijferen. Stop het in 

een envelop en in de brievenbus op school!  

Bouw een kaartenhuis 

Benodigdheden: 

- Een kaartspel 

- Misschien wel meerdere kaartspellen als je hier echt goed in 

bent 

Zie het voorbeeld hierboven!  

Hoe zo’n hoog kaartenhuis bouw jij? 

Kaartenhuisbouwers klaar…..? Bouwen maar! 
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Stevige toren bouwen 

Benodigdheden 

- Spaghetti (ongekookt) of satéprikkers 

- Marshmallows of spekjes  

- Ga aan de slag met bouwen! Maak het extra spannend door 

een stopwatch te gebruiken: bouw in 5 minuten de hoogste 

toren of de langste brug. Als je de toren niet hoger kan 

bouwen of wanneer de tijd om is, meet je de toren op. Hoe 

hoog is jouw toren? Of hoe lang is jouw brug? En welke 

constructies had je gebruikt? Waarom was hij stevig of niet 

zo stevig?  

 

 


