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Afscheid groep 8
Doordraaimoment nieuwe klas
Laatste schooldag voor de vakantie
1e schooldag, start gouden weken
Op onze website www.kubuszwolle.nl hebben we de kalender
voor
volgend
schooljaar
al
grotendeels gevuld. De nieuwe
schoolgids heeft ook een plekje
gekregen op de website. We geven
deze niet op papier mee.

De laatste weken

Schoolontwikkeling

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar
2019-2020. Met de MR hebben we de tijd
genomen om terug te kijken op het afgelopen
schooljaar. In deze nieuwsbrief kijken we
vooral vooruit naar het schooljaar 2020-2021.
Door Corona weten we nog niet precies hoe
alles zal gaan. Toch nemen we in deze
nieuwsbrief al een voorschot op volgend jaar
en lichten we een aantal besluiten toe.

In ons schoolplan en in de jaarplannen (www.kubuszwolle.nl) beschrijven we in welke richting de Kubus
zich wil ontwikkelen en welke stappen we hierbij
nemen. Wij zijn erg nieuwsgierig naar wat de
komende jaren op ons pad gaat komen.

Er zijn een aantal nieuwe kinderen
ingestroomd op de Kubus. Ook zullen volgend
schooljaar een aantal kinderen starten bij ons
op de Kubus. We heten deze kinderen en hun
ouders van harte welkom en wensen jullie een
fijn schooltijd toe bij ons op de Kubus.
Verder in deze nieuwsbrief
Coronamaatregelen volgend schooljaar
Cito leerling volgsysteem
Slapen
Zomerlezen
Afscheid

Kijkt u nog even bij de gevonden voorwerpen? We hebben een foto verspreid
via de Klasbord App. Wanneer u die niet heeft gekregen, wacht dan even tot
alle kinderen binnen zijn en loop na 8.45 uur even naar binnen om te kijken.

“Op kamp”
#groep 7-8

Coronamaatregelen bij de start van het schooljaar

We gaan er van uit dat de huidige richtlijnen en protocollen bestemd voor het primair basisonderwijs
volgend schooljaar nog even blijven gelden. Elke dag horen we echter nog berichten over nieuwe
richtlijnen, dus we weten niets zeker. Om te zorgen dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is bij de start
van het nieuwe schooljaar hebben we afgesproken de volgende maatregelen te nemen bij de start van
het nieuwe schooljaar:
Leraren en/of kinderen ouder dan in groep 1-2 met klachten als neusverkoudheid komen niet
naar school.
Leraren en/of kinderen (ook groep 1-2) met klachten als hoesten, benauwdheid, tijdelijk minder
ruiken en proeven, koorts boven 38°C komen niet naar school. Als iemand in het huishouden
van de leraar/leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de
leerling/leraar ook thuis. Wanneer kinderen of leraren op school deze klachten krijgen moeten
ze naar huis. Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis.
Wij moeten het bij de GGD melden wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met
ziekteverschijnselen per groep.
Ouder(s)/verzorger(s) komen in principe niet op het schoolplein of in de school.
We gymmen buiten (denkt u aan stevige schoenen op de gymdagen dinsdag en donderdag?).
De school zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen met water en zeep en
afdrogen met papieren handdoekjes. Er worden geen handen geschud. We hoesten/niezen in
de elleboog.

En verder…

We houden samen pauze. Het doel om groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden heeft in het geval
van de leerling populatie van de Kubus geen zin. Een aantal gezinnen heeft kinderen in elke groep
zitten, de kinderen treffen elkaar bij de BSO en de sport en in de speeltuin. Om die reden zal elke groep
vanaf volgend schooljaar ook weer via de hoofdingang binnen komen en gebruik maken van de eigen
toiletten. Groep 1-2 leerlingen vangen we buiten op en we gaan samen naar binnen.
We merken en horen dat kinderen, ouders en leraren meer rust ervaren ’s ochtends nu ouders niet mee
komen in school. Wij vinden het echter ook erg belangrijk dat kinderen aan ouders kunnen laten zien
waar ze mee bezig zijn, dat ouders de sfeer in school zelf ervaren en dat we toegankelijk en beschikbaar
zijn wanneer nodig. We gaan de komende tijd het gesprek hierover met elkaar aan of er een mooie
tussenweg mogelijk is.
Het voeren van ouder-kind-leraar gesprekken via beeldbellen was voor nu een prima oplossing, maar
het ging wel gepaard met wat ongemakken. Wij hopen dan ook dat ouders weer in school mogen komen
wanneer wij de kennismakingsgesprekken inplannen.

Cito leerlingvolgsysteem (LVS)

2x per jaar toetsen we met het
. De
uitkomst van deze toetsen geeft ons een beeld hoe wij het als school doen vergeleken met andere
scholen in Nederland. Door Corona hebben we de toetsen in mei/juni niet af genomen.
De inhoud van de LVS toetsen is afgestemd op het onderwijsaanbod. De kinderen hebben minder
onderwijs gehad. Wij ervaren geen achterstand bij de kinderen! Echter nog niet alle lesstof die
in deze toets gevraagd wordt is aangeboden. Bij rekenen moeten wij bijvoorbeeld nog twee
blokken uitvoeren. Deze blokken nemen wij mee naar volgend schooljaar. Het heeft minder nut
om de LVS toets nu af te nemen.
Er gaat veel tijd zitten in het afnemen van deze toetsen. Wij hebben de afgelopen periode
gekozen om die tijd te steken in contact met de kinderen en de reguliere lessen.
Met onze reken-, spelling-, begrijpend lezen- en taal methodes hebben we een heel goed beeld
van de vorderingen van de kinderen. Met onze observaties en de methodegebonden toetsen
hebben wij de kinderen goed in beeld en kunnen ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van
elke leerling afstemmen.
We hebben wel de AVI en DMT leestoetsen afgenomen. Deze toetsen gebruiken wij om de
kinderen in de leesgroepen in te delen en zijn in bepaalde gevallen nodig voor het goed kunnen
uitvoeren van het dyslexieprotocol.
Wij kiezen ervoor om de gemiste LVS toetsen niet in te halen. Cito biedt wel de mogelijkheid, maar het
hoeft niet. In januari is het volgende toetsmoment waarop wij ons weer kunnen vergelijken met het
landelijk gemiddelde. Wij vinden dat een extra toetsmoment in oktober weinig meerwaarde heeft. We
maken echter twee uitzonderingen.
Groep 8 leerlingen hebben in groep 7 een potloodadvies richting het voortgezet onderwijs
gekregen. Dit advies wordt in november nogmaals besproken en de kinderen krijgen in
februari/maart een definitief advies. Om een gedegen advies te kunnen geven gebruiken wij
ook de LVS resultaten. De LVS uitkomsten bij rekenen en begrijpend lezen zijn graadmeters
voor het vervolgsucces. Daarom nemen we in september/oktober wel de toetsen rekenen en
begrijpend lezen af in groep 8.
Voor een aantal kinderen is er een ontwikkelplan opgesteld. In dit plan staan tussentijdse doelen
beschreven met als doel het behalen van een vooraf bepaald eindresultaat. Om goed te kunnen
monitoren of we nog steeds op koers liggen met het ontwikkelplan van deze leerlingen zal er
in een aantal gevallen toch een LVS toets afgenomen worden. Dit zullen wij met de ouders van
deze kinderen bespreken.
Met dit warme weer gaan veel

slapen

kinderen later
. Ook
wanneer de vakantie tegen het
eind loopt is het best lastig om
weer het normale slaapritme op te
pakken. Wij merken geregeld dat kinderen erg moe zijn. Voldoende slaap is voor schoolgaande kinderen
erg belangrijk. Een goede slaap voedt als het ware de hersenen en helpt het lichaam om te groeien.
Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap (19.00 uur tot 7.00 uur) per nacht nodig. Per jaar
kun je daar een kwartier vanaf trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen.
Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. De behoefte aan slaap kan variëren per kind en er is
dus geen strakke norm waaraan je als ouder/kind moet voldoen. Wat in die zin veel belangrijker is om
te weten, is of je kind aan zijn persoonlijke slaapbehoefte heeft voldaan. En dat merk je vooral aan hoe
fit en energiek je kind is na het opstaan.

Wellicht is het interessant om een paar dingen te noemen die niet direct aan slaap worden gekoppeld.
Het is belangrijk en gezond dat je kind voldoende dag-/zonlicht ziet. Hierdoor vallen kinderen ’s avonds
namelijk makkelijker in slaap. Cafeïnehoudende etenswaren zoals Cola, Ice-tea, (zwarte)thee, chocolade
(dus ook chocolademelk) zijn niet aan te raden om te nemen in de laatste vier uur voor het naar bed
gaan. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan, ook in het weekend. Geen dutje
ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme. Tenslotte zorgt de invloed van blauw licht (zoals
smartphones, tablets etc.) er voor dat de melatonineproductie afremt, waardoor het inslapen moeizamer
verloopt. Advies is dus om ruim voorafgaande aan het bedtijdritueel te stoppen met activiteiten op de
computer, smartphone en/of tablet.

Zomerlezen
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen
tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan e-books én
luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep
3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige
romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je
géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
In de vakantie is het heel erg belangrijk om te blijven lezen. Daarom krijg je een leesbingo mee (zie
bijlage). Kan jij hem vol maken? Net zoals vorig jaar houden we weer een fotowedstrijd. Maak een
leuke, originele foto terwijl je aan het lezen bent. Stuur je foto naar: k.schoorlemmer@catent.nl.
Ook dit jaar hebben we weer een leuke prijs voor de winnaar!

afscheid

Dinsdag 1 juli nemen wij
van Merle, Lieke, Jan, Isaura en Marin. We genieten nog
eventjes van groep 8. De oudsten van de school, die alles nu echt wel weten. Laatste dagen van een
tijd die wij nooit meer zullen vergeten. Laatste dagen basisschool. Straks uit het oog, niet uit het hart.
Laatste dagen kind zijn. Tijd voor een nieuwe start. We zullen jullie gaan missen!
En dat geldt ook voor meester Wouter en meester Harald. Via deze weg willen wij jullie bedanken voor
jullie inzet dit schooljaar en wie weet... tot ziens!
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