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  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  
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 VERLENGING SCHOOLSLUITING 

Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag blijkt dat het nog wat langer gaat duren voor we elkaar weer zien.  

We gaan er voorlopig van uit dat we elkaar na de meivakantie weer zien, maar het kan ook nog later worden, we 

weten het niet.  

Woensdagochtend hebben jullie nieuwe werkpakketjes gekregen. Bij deze nieuwsbrief zitten als bijlage de 

weekplanningen voor de komende drie weken. Hierin staan linkjes met instructiefilmpjes voor de te maken 

lessen.  
We hopen dat alles duidelijk is.  

Mocht je toch vragen hebben, schrijf die dan op en bewaar ze voor het beeldbellen met de juf.  

Wanneer de afspraak van het videobellen niet lukt op het tijdstip, wilt u dat dan even via de mail doorgeven aan 

de leerkracht?  

 

Soms duurt dat misschien voor jouw gevoel te lang. Je kunt je juf of meester altijd op elk moment mailen. Iedereen 

is gewoon thuis achter de laptop hard aan het werk. Ook kan je nog steeds tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar 

school bellen.  

Je hoeft niet altijd een vraag te hebben hoor, je mag ook mailen/bellen voor de gezelligheid! 

 

Wanneer ouders thuis moeite hebben om alle ballen hoog te houden en instructie te geven geef dat bij ons aan. 

Wij willen maatwerk leveren, maar dan horen we graag van jullie wat jullie nodig hebben en hoe we jullie kunnen 

bijstaan van afstand. 

 NOODOPVANG 

Afgelopen woensdag hebben jullie een brief van school ontvangen waarin beschreven staat hoe en wanneer er 

gebruik gemaakt kan worden van de noodopvang. Hieronder nogmaals wat daarin beschreven stond. 

 

Ouders of verzorgenden die beiden werken in een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’. 

We zien dat ook deze gezinnen er alles aan doen om eerst opvang binnen het eigen netwerk te zoeken en alleen 

in geval van nood gebruik maken van de opvang. Dat waarderen we zeer!  
  
Het uitgangspunt blijft dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. We volgen strikt deze richtlijnen al gaat 

dat soms recht tegen ons gevoel in. Alleen zo houden we ruimte in de noodopvang voor noodsituaties. Lukt het 

niet om opvang te regelen en werkt u niet in een cruciaal beroep? Ga dan met uw werkgever in gesprek over een 

oplossing.   

Er kan sprake zijn van een noodsituatie in gezinnen waar één van beide ouder(s)/ verzorger(s) werkt in een vitaal 

beroep. Ook kan er sprake zijn van een crisissituatie in een gezin. Wanneer er geen sprake is van structurele 

opvang kunnen wij en willen wij met u meedenken. Het blijft maatwerk, dus wij bekijken per situatie wat we voor 

u kunnen betekenen.   
  

Ouders met een cruciaal beroep kunnen aanspraak maken op 24-uurs opvang voor hun kind(eren) bij Prokino 

Kinderopvang in Zwolle. De regeling geldt voor alle mensen die in de gezondheidszorg werken of die een ander 

cruciaal beroep hebben en zelf geen mogelijkheid hebben om de opvang te regelen. Prokino Kinderopvang 

verzorgt de 24-uursopvang (dag, nacht en weekend). Ook ouders die hun kinderen normaal niet bij Prokino laten 

Nieuws, challenges, 

berichtjes 
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opvangen, kunnen gebruik maken van de 24-uursopvang. Ze hoeven niet te betalen. Deze regeling geldt ook voor 

ouders die momenteel geen kinderopvang gebruiken, maar dat in deze periode wel nodig hebben. Wilt u gebruik 

maken van deze noodopvang? Stuur dan een mail via: coronaopvangzwolle@prokino.nl. We noemen dit specifiek 

omdat we de komende periode te maken hebben met feestdagen en vakantieopvang. Dat kan de school niet 

verzorgen.  

 AVG 

De afgelopen weken heeft u vanuit school de inloggegevens gekregen van uw kind(eren) voor alle digitale 

platforms. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet conform de AVG-wetgeving is, echter vragen bijzondere 

omstandigheden soms ook om bijzondere besluiten. Gezien niet alle leerlingen hun eigen inlogcodes 

weten, sommige websites nieuw zijn én wij u niet wilden overspoelen met mailtjes hebben wij ervoor gekozen om 

de gegevens op deze manier met u te delen. Zo kon iedereen de 1e keer vanuit huis inloggen en kon juf 

Manon Hekman iedereen ook handig helpen via de mail/telefoon mocht het inloggen tóch niet lukken. Mocht u 

zich hier niet prettig bij voelen; dan kunt u de wachtwoorden van uw kind(eren) wijzigen.   

MOO: klik rechts bovenin op de naam à wachtwoord wijzigen. 

   

Dit is tevens ook het wachtwoord van Google Hangouts  

Gynzy Kids: dit wachtwoord kan niet vanuit thuis gewijzigd worden, wilt u dit wijzigen. Mail dan 

naar m.hekman@catent.nl in welke pin u dit wachtwoord wilt veranderen. 

 

AFSTUDEREN MEESTER WOUTER 

Uitzonderlijke situaties vragen om creatieve oplossingen. Dat geldt ook voor afstuderen tijdens een 

Coronacrisis.  Aangezien meester Wouter niet meer zijn onderzoek en zijn lessenserie (Comaat) in de klas kan 

uitvoeren, vraagt dat om een alternatieve oplossing.   

Meester Wouter is bezig met het opzetten van een aantal vervangende digitale lessen/activiteiten om toch zijn 

diploma te behalen. Daardoor zal er, meer dan normaal, informatie 

verstrekt worden via de mail, voornamelijk aan de ouders en leerlingen 

van groep 5/6. U kunt meester Wouter enorm helpen bij zijn afstuderen 

door alle inkomende mails/ activiteiten die gepland en uitgevoerd gaan 

worden zo spoedig mogelijk te verwerken.  

Wij hopen op uw begrip en medewerking.  

 
Alvast heel hartelijk dank namens meester Wouter en de rest van het team van De Kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LAAT ZIEN HOE JIJ AANDACHT HEBT VOOR DE ANDER EN JEZELF              
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Vorig weekend heeft Duèn samen met papa zaadjes gezaaid. Als het goed is komen er over een 

tijdje hele mooie bloemen uit, waar vlinders ook van houden. Het ziet er dan vrolijk uit voor alle 

mensen die bij ons langsrijden. 

 

  WAAR BEN JE JE MEER BEWUST VAN? 

De laatste van de drie kernwaarden is Bewust. Elke dag maken wij bewuste keuzes. Onze waarden zijn verbonden 

met de waarden van de Kubus en wij zien ons werk als een manier om betekenisvol te zijn. Vanuit dit bewustzijn 

handelen, reflecteren en onderzoeken wij, zodat wij onze kinderen verder kunnen helpen. Zo leren wij van en met 

elkaar. 

 
Wij vragen jou om voor volgende week vrijdag een foto of een klein artikel voor deze nieuwsbrief in te sturen 

waarin jij laat zien waar jij je nu meer bewust van bent. Hier alvast een paar quotes van twee juffen. 

 

     
 

  

De vrijheid die je normaal 

gesproken hebt. Je kan eigenlijk 

alles maar doen wat je wilt. Ik 

heb zin om te zwemmen, dan ga 

ik naar het zwembad. Ik heb 

geen zin om eten te koken, ik ga 

uit eten. Ik heb zin om te 

winkelen, dan ga ik naar 

de winkels.   

 

 

 

Ik ben me steeds meer bewust 

van hoe belangrijk we eigenlijk 

zijn voor elkaar. Ik kan niet meer 

op visite bij mijn oma, ik zie jullie 

niet meer, ik kan niet afspreken 

met vriendinnen. Ik vind het wel 

belangrijk om elkaar te blijven 

zien, want we zijn zo belangrijk 

voor elkaar. Daarom heb ik mijn 

oma een kaart gestuurd met 

een video erin en ging ik 

videobellen met jullie en mijn 

vriendinnen!   
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Lieve jongens en meisjes,  
  

Dit is alweer de 3e week dat we thuis moeten werken en helaas gaat het nog langer duren… Ik vond het wel heel 

erg leuk en gezellig dat ik met jullie kon videobellen! Ik word ook super blij van alle mooie kaartjes, tekeningen 

en andere post die ik al heb gekregen. Ik krijg ook nog steeds leuke foto’s en filmpjes van jullie. Blijf die maar 

lekker sturen!  
  

Tot de volgende keer bij het videobellen!  
  
Liefs juf Kirstie  

  
Boekje  

De nieuwe boekjes met werkjes/spelletjes/knutselopdrachten enz. zijn al uitgedeeld. Toch kreeg ik nog een hele 

leuke tip om te doen met de kinderen. In de bijlage zit een boekje met een verhaaltje over deze tijd. Als u het 

boekje print, dan kan het kind bij elke bladzijde een mooie tekening maken. Als u het boekje bewaart, heeft u 

misschien een mooie herinnering aan deze gekke tijd.  
  
Rapport  

De leerlingen van groep 1-2 zouden 15 mei hun rapport meekrijgen. Doordat ik de kinderen zo lang niet op school 

zie, gaat dat niet lukken. Mochten we na de meivakantie weer naar school gaan, dan krijgen de kinderen het 

rapport tegelijk met de andere kinderen mee. Dit is op 19 juni. De ontwikkelgesprekken worden daarom ook 

verplaatst naar het moment waarop de rest dit heeft. De ontwikkelgesprekken vinden plaats in de week van 22 

juni.  

Mocht u toch eerder een gesprek willen, laat het weten! Dan kijken we of we een geschikt moment kunnen 

vinden.  
  

Videobellen klas  
Wat super leuk om veel kinderen te hebben gezien tijdens het videobellen met de klas. Fijn dat jullie de kinderen 

even hebben geholpen om de microfoon aan en uit te zetten. Zo konden we elkaar toch een beetje beter verstaan 

en horen!  
  

Werkwijze   
De kleuters werken op een andere manier dan de rest van de school. Daarom zien de boekjes er ook anders uit 

dan vanaf groep 3. Er zitten vooral spelletjes in en taakjes die de leerlingen zelf kunnen doen. De 

Kleuteruniversiteit heeft een mooie blog geschreven, waarom werkbladen niet zo bij de kleuters passen. Een 

werkblad kan wel heel goed helpen voor herhaling en voor even zelfstandig werken. Vandaar dat de kinderen 

gewoon een boekje hebben ontvangen. Het is dus niet erg om uw kind af en toe uit het boekje te laten werken!  
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-eerlijk-over-werkbladen/   

 

 

 

 

 

Groep 1-2 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-eerlijk-over-werkbladen/
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Groep 3-4 
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PROEFJE VAN DE WEEK 
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PROEFJE VAN VORIGE WEEK 
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Lieve kinderen uit groep 5 en 6,  

 

Wat vonden we het leuk om jullie deze week allemaal te spreken! Eerst om maandag, samen met groep 5 en 6. 

Even wennen zo allemaal tegelijk, maar het was super gezellig!  

  

Daarna iedereen van groep 5 apart op maandag, dinsdag en woensdag! Leuk om je weer te zien en te horen. En 

iedereen uit groep 6 op de donderdag en vrijdag.  

 

Helaas zullen we dit nog even moeten doen, want zoals jullie weten duurt het nog wel even voordat we weer naar 

school kunnen...  

 

Kijk je ook wel eens op Padlet? Het digitale prikbord? Ga maar eens kijken. Ook 

jij kan daar wat plaatsen!  

Leuk om te zien wat je thuis allemaal doet!  

Bij deze nieuwsbrief krijg je ook het nieuwe werk. Je mag ons altijd mailen als je 

een vraag hebt! Doen hoor!  

Zelf zijn wij ook erg druk buiten de school om. Zo heeft meester Wouter voor zijn 

schoonmoeder alle raamkozijnen (en soms zichzelf..) geverfd. Een hele 

klus, maarja, het is fijn om nu wat voor een ander te kunnen doen!  

  

  

Heel veel groetjes van meester Wouter en meester Harald  

 

 

 

Groep 5-6 
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He lieve groep 7-8!  

 

Wat leuk om jullie deze week weer even gezien te hebben!   

Dinsdag in het groepsbellen en donderdag en vrijdag even individueel. 

Gezellig hoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagavond vertelde de minister-

president Mark Rutte dat de scholen nog tot 

28 april dicht blijven, niet onverwacht. Toch 

wel was het even slikken. Dat betekent dat 

we elkaar 6 mei (hopelijk) pas weer zien! En 

dat is pas over 5 weken. Dit vind ik wel heel 

heftig en ook heel jammer.  

 
Daarom vind ik het ook zo leuk om met jullie 

te kunnen kletsen!  

Zoals ik met jullie praat via google hangouts, 

gebruik ik hangouts ook om met mijn 

vriendinnen te kletsen en volg ik daar ook 

mijn danslessen online  

(soms probeert Eltjo mee te doen), maak ik 

puzzels (hij was echt heel moeilijk, Isaura!!)   

 

Jullie hebben woensdag je nieuwe weektaak gekregen, met hierin ook jullie eigen lesboeken. We moeten nu 

namelijk wel ook gewoon weer verder met de lessen. Bij iedere les zit een instructiefilmpje! Heb je een vraag? 

Stuur me een berichtje via hangouts, via de mail of zet er een vraagteken voor en vraag het aan me tijdens je 

videobelmoment.  

Ook lees ik veel boeken op het moment, grappig om te horen dat veel van jullie nu toch ook wel vaker een boek 

erbij pakken!  

  

TIP Harry Potter blijft toch mijn favoriete boeken (en film) -serie.   

Groetjes!  

Juf Manon  

 

 

Groep 7-8 
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Maak een stop-motion!  

Een stop-motion is een filmpje van allemaal foto’s die heel snel achter elkaar zijn geplakt. Een aantal van jullie 

herinneren zich dit misschien wel uit het laatste atelier, toen heb ik dit namelijk ook met een groepje gedaan!   
 

Hoe moet je dit doen?  

- Bedenk een verhaal  

- Bedenk/maak een achtergrond en bedenk welke objecten je nodig hebt (poppetjes, speelgoed of 

bijvoorbeeld takjes)  

- Download de app “Stop Motion Studio” op je telefoon of tablet  

- Maak foto’s in hele kleine stapjes! Je kunt je telefoon/tablet het beste op 1 vaste plek zetten. Verschuif de 

poppetjes (of jezelf!) steeds een hééél klein beetje en maak dan steeds een nieuwe foto.  

- Klaar! Stuur hem vooral ook om naar m.hekman@catent.nl ik ben heel benieuwd!!  

Uitlegfilmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=0Sb2PSl-OhE&feature=emb_logo  
Voorbeeldfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU  
 

Ideeën om te doen 

mailto:m.hekman@catent.nl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=0Sb2PSl-OhE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU

