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Welkom terug!

Van het team

We zijn afgelopen maandag goed gestart met
het nieuwe schooljaar. Wat was het fijn om alle
vriendjes en vriendinnetjes weer te zien! Goed
om te horen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad. We weten niet precies wat dit
schooljaar ons gaat brengen. Zal Sinterklaas al
zijn Pieten mee kunnen nemen uit Spanje?
Kunnen we elkaar allemaal weer ontmoeten
tijdens een speciale kerstwandeling? De tijd zal
het leren. Tot die tijd zien we deze periode als
een tijd waarin we in elke uitdaging een kans
zien om ons onderwijs te verbeteren en het
beste uit de kinderen en uit onszelf te halen.

Beste ouders en lieve kinderen,
Ik heb twee hele leuke mededelingen.
Aankomende 16 oktober ga ik trouwen met Machiel.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Natuurlijk willen wij dit ook met de kinderen vieren.
Een moment hiervoor volgt nog, want zoals jullie vast
weten valt 16 oktober in de herfstvakantie.
Daarnaast verwachten wij in januari een kindje. Ik heb
beide nieuwtjes vandaag aan de kinderen van groep
3-4 verteld, dus zij weten hier al van.
Groetjes,
Juf Marjolein
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Er is een Kubus-klus-groep-app. Incidentele hulpvragen bij kleine reparaties
en klussen op de Kubus worden vaak door één van deze ouders/verzorgers
opgepakt. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Wanneer u in deze groep
wilt meedraaien kunt u dit bij Marja aangeven.

De gouden weken
#we mogen weer

Formulieren

De nieuwe schoolgids vindt u op de website www.kubus-zwolle.nl bij downloads. Misschien valt het u
op dat de schoolgids minder dik is dan voorgaande jaren. We hebben alle aanvullende informatie uit de
schoolgids gehaald en op de website geplaatst onder het kopje organisatie en beleid. In de schoolgids
staat de voor (nieuwe) ouders/verzorgers belangrijkste informatie.
De eerste schoolweek ontkomen we er niet aan om een aantal formulieren (waslijst en jaarkalender)
en invullijsten met uw kind(eren) mee te geven.
Leerlingstamkaart: Bij wijzigingen van adresgegevens, e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers
willen we u vragen dit altijd door te geven aan school (mailen naar directie.kubus@catent.nl). We zorgen
er dan voor dat alle gegevens goed in ons systeem staan, zodat elke leerkracht op de hoogte is. We
vragen bij de aanmelding van leerlingen niet meer naar opleidingsniveau van ouders. Eerder moesten
we dit vragen om zo de bekostiging per leerling te verantwoorden. Nu gebruikt de overheid hier andere
gegevens voor. Ook vragen we ivm AVG niet meer naar huisarts, tandarts en beroepen van ouders. We
kunnen ons situaties indenken dat het handig is om deze gegevens te hebben. Het staat u vrij om deze
gegevens al dan niet aan te vullen op de leerlingstamkaart. Wanneer deze gegevens er wel staan zijn
deze van aanmeldingen langer dan een jaar geleden en/of overgenomen van oudere broertjes/ zusjes.
We vragen u om naar eigen voorkeur deze gegevens door te strepen of te controleren.
In verband met de AVG wetgeving vragen wij u bij de start van elk nieuw schooljaar om al dan niet
toestemming te geven voor het delen van beeldmateriaal en informatie van uw kind.
We verwachten de volgende formulieren ingevuld weer terug op school (voor 1 september):
Toestemmingsformulier AVG
Leerlingstamkaart; graag controleren of alle gegevens kloppen en ondertekenen
Kennismakingsgesprekken
We hebben geen ouderhulplijst en klus/schoonmaakavond indeling gemaakt. We wachten eerst het
verloop van corona en mogelijke maatregelen af.

in de aanbieding

We hebben nog een aantal tafels en pallets
. Wie zich het eerst meldt
mag ze gratis meenemen. Het gaat om 2x een tafel van 75 cm hoog met een korte kant van 80 cm en
een lange kant van 160 cm en een breedte van 70 cm. En een tafel van 75 cm hoog en 160cm lang en
80 cm breed. Ze kunnen aan elkaar
gezet worden om samen een grote
tafel te vormen.
Ook zijn er van de jaarbestelling nog
pallets over die nu niet voor
jeugdland zijn gebruikt. Misschien
iets voor de vuurkorf tijdens de
laatste zomeravonden?

Schoolontwikkeling

Vorig schooljaar hebben we samen met de MR ons nieuwe schoolplan en het daarbij horende jaarplan
opgesteld. We zijn nu ruim over de helft van de looptijd van het jaarplan. En helaas heeft corona hier
en daar roet in het eten gegooid als het gaat om onze planning. We laten u via deze weg heel kort
weten hoe het gaat met de voortgang van de gestelde doelen.
School met ambitie

a. Leerlingen hebben bij rekenen inzicht in hun eigen leerproces en kunnen dit aan anderen in
beeld en gesprek inzichtelijk maken.

Aan het begin van de les wordt besproken aan welke doelen gewerkt gaat worden en welke mate
van beheersing aan het eind van de les van de kinderen wordt gevraagd. Kinderen die de doelen al
beheersen kunnen dit vooraf aangeven en dan worden er meer uitdagende opdrachten aangeboden.
Nu zien we dat kinderen flink aan de methode moeten wennen en nog niet veel aan de uitdagende
opdrachten toekomen. De kinderen kunnen wel goed aan anderen vertellen over de doelen waaraan
gewerkt wordt en kunnen zelf aangeven (op het doelenbord) of ze de doelen na het oefenen
beheersen of nog niet. Door het wennen aan de nieuwe methode en door corona hebben we
onvoldoende kunnen experimenteren met het in beeld brengen van de ontwikkeling buiten de klas.
Denk aan een portfolio of iets dergelijks. Hier gaan we komend schooljaar mee verder.

b. Aan de hand van opgestelde profielschetsen bespreken leerlingen, ouders en school de keus
voor het vervolgonderwijs.

Dit doel is afgerond. In februari hebben de groep 8 leerlingen voor het eerst de profielschetsen
gekregen. Dit is goed bevallen en opgenomen in ons PO-VO beleid.

c. De Kubus heeft ambities geformuleerd op de verschillende (vak)gebieden.
We zijn heel ver gekomen, maar nog niet helemaal tevreden. In het kwaliteitszorgplan staan onze
(tussen) doelen beschreven. We willen onze ambities nu nog meer concreet in de
beleidsdocumenten beschrijven. Wat willen we hoe bereiken en wanneer zijn we tevreden? En
wat doen we om een gewenste situatie te behouden?

d. De Kubus verzorgt jaarlijks workshops voor ouders en belangstellenden gericht op onderwijs,
opvoeding en persoonsvorming.

Helaas kon de workshop van Ellen Emonds niet doorgaan. Wanneer ouders en andere
belangstellenden weer in grotere groepen in de school mogen komen pakken we dit weer op.
Samen sterk in de wijk

e. De school verzorgt een structureel aanbod burgerschap en sociale integratie waarin de
doelstellingen duidelijk beschreven staan gericht op het opleiden van kinderen tot
verantwoordelijke, zelfbewuste burgers.

Het conceptbeleid is klaar. Ook staan de verschillende acties, uitjes en lessen beschreven in dit
document. We verwachten het document in november met de MR te bespreken.

f. De Kubus en BoemBoem werken samen gericht op een kwalitatief goed aanbod voor kinderen
in Wijthmen van 0 t/m 13 jaar.

Kirstie en Marleen hebben samen gewerkt aan een overdrachtsformulier waarbij we hebben gezorgd
dat de kijkpunten aansluiten bij ons observatiesysteem KIJK! We zijn nu met elkaar in gesprek over
wat we een kwalitatief goed aanbod vinden en wat dit betekent voor onze organisaties.

even voorstellen

Hallo allemaal, via deze weg wil ik mij
.
Mijn naam is Shira van Rij, ik ben 20 jaar en 4de jaars-student op de
Hogeschool KPZ. De meesten zullen mij nog kennen van vorig jaar, toen heb
ik het eerste half jaar op donderdag/ vrijdag stage gelopen in groep 3/4. Dit
schooljaar zal ik als WPO student op donderdag en vrijdag als leerkracht voor
de klas staan in groep 5/6. Ook ben ik op woensdag op de Kubus aanwezig
zijn voor het doen van mijn onderzoek. Ik woon in Zwolle Zuid nog gezellig
thuis bij mijn moeder en mijn broertje en om het weekend bij mijn vader. Bij
mijn moeder hebben we sinds mei een nieuwe pup in huis en daarnaast vind
ik het leuk om in mijn vrije tijd theater te maken, creatief bezig te zijn en te
reizen. Ik kijk uit naar het schooljaar met veel nieuwe ervaringen en mochten
er vragen zijn stap vooral na schooltijd even op mij af!
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