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Agenda 

wo 20 mei Persconferentie 19.00 uur 

do 21 & vr 
22 mei 

Hemelvaart vrij 

ma 25 mei 
Geen schoolfotograaf, wel op 4 
juni en wanneer nodig op 5 juni. 

di 26 mei MR vergadering 

ma 1 juni Pinksteren vrij 

di 2 juni Wel een schooldag! 

do 4 juni Schoolfotograaf 

vr 5 juni Schoolfotograaf (wanneer nodig) 

De hierop volgende data zijn onder voorbehoud 

wo 10 juni juf/meester dag 

di 16 juni Geen klus/schoonmaak avond 

vr 19 juni Geen rapporten 

wo 24, do 25 
& vr 26 juni 

Kamp groep 8 

ma 29 juni Alle kinderen krijgen hun rapport 

di 30 juni Afscheid groep 8 

wo 1 juli Doordraaimoment nieuwe klas 

vr 3 juli  Laatste schooldag voor de vakantie 
 

 

 
 
We hebben jullie 
gemist! 
 
Wat was het maandag en dinsdag fijn om alle 
kinderen weer te zien op school! We hebben 
lekker met iedereen bij kunnen praten. We 
merken dat de kinderen het ook fijn vinden om 
elkaar weer te zien en om naar school te 
kunnen gaan. Hoe we nu verder gaan hangt af 
van de volgende persconferentie. Als het nodig 
is volgen we in de week van 25 mei ons 
noodplan zoals in de 1e schoolweek (11 mei). 
26 mei overlegt de MR over het vervolg.  
   
In overleg met de MR hebben we besloten om 
van de studiedag op 2 juni een lesdag te 
maken. We hechten op het moment meer 
belang aan het zien van de kinderen. 
 
Verder in deze nieuwsbrief 

 2 juni 
 Vakantierooster en groepsbezetting  

2020-2021 
 

 
Schoolontwikkeling 
 
Al zijn we een aantal weken niet op school geweest, 
de school heeft zich in een sneltreinvaart ontwikkeld. 
We hebben onderwijs op afstand vorm gegeven, we 
hebben keuzes moeten maken in wat we wel en niet 
in ons basisaanbod op gingen nemen en de grote 
behoefte gevoeld om vooral sociaal-emotioneel 
betrokken te blijven bij elkaar. We zijn nu aan het 
nadenken over het belang van toetsen en rapportage. 
Al deze zaken zullen de invulling van ons onderwijs in 
de toekomst zeker beïnvloeden. Wij gaan deze 
periode op een rustig moment met elkaar evalueren. 
Deze rare tijd heeft ons ook goede dingen gebracht 
en dat willen we graag vasthouden. We houden u op 
de hoogte.  

 
De lezing van Ellen Emonds is erg de moeite waard. We zijn nu in overleg 

over een datum in het nieuwe schooljaar.  

 



 

 

 

 

                              Een beetje samen 
                           #Corona groep 3-4 

 

 
 
 

De geplande studiedag van 2 juni gaat niet door. We willen de laatste 7 weken zoveel mogelijk 

“gewone” schooldagen draaien. We snappen dat u mogelijk een uitje heeft geboekt, omdat u uitging 
van een lang pinksterweekend. We vragen niemand om al gemaakte boekingen af te zeggen. We gaan 
er echter van uit dat zoveel mogelijk kinderen gewoon naar school kunnen komen. Wanneer het voor 
uw kinderen niet mogelijk is om op 2 juni op school te zijn wilt u dit dan laten weten op 
directie.kubus@catent.nl? Wanneer we voor woensdag 20 mei niets van u hebben gehoord gaan we er 
van uit dat uw kinderen gewoon op school zijn. Of dat met de hele klas zal zijn of zoals nu de helft van 
de klas hangt af van de uitkomst van de persconferentie.   
 

Vakantierooster 2020-2021  

Onze MR heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken in meedenken en overleg. Via deze weg wil ik 
ze daarvoor nogmaals bedanken. Ook het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar hebben zij 
besproken. Via deze weg wil ik u hier vast over informeren. De studiedagen vallen voornamelijk op 
woensdagmiddagen.  

Stichtingsdag (kinderen vrij) Vrijdag 9 oktober 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 

Kerstvakantie Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 

Studiedag (kinderen vrij) Woensdag 10 februari 

Voorjaarvakantie Maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari 

Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 2 en maandag 5 april 

Koningsdag (kinderen vrij) Dinsdag 27 april 

Meivakantie Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 

Zomervakantie Maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus 

De groepsbezetting voor volgend jaar is ook rond.  

Groep 1-2 Kirstie Schoorlemmer 

Groep 3-4 Marjolein Lammers 

Groep 5-6 Christiane Bloem op maandag, dinsdag en woensdag  
en op donderdag en vrijdag Shira van Rij 

Groep 7-8 Manon Hekman 

Manon Hekman begint volgend schooljaar met de master “Passend Meesterschap”. Waarschijnlijk zal zij 
daarom 1 dag in de week niet voor de klas staan. Wanneer we meer weten over wanneer, hoe en wie 
zullen we u hierover informeren. De werkdagen van Manon Schrijver en Marja moeten nog afgestemd 
worden in overleg met de Sint Nicolaas. Shira van Rij is ons niet onbekend. Afgelopen schooljaar heeft 
zij bij ons stage gelopen in groep 3-4. We zijn heel blij dat Shira komend schooljaar haar WPO stage en 
academisch onderzoek op de Kubus komt doen. Zij zal net als Wouter dit jaar dus ook op woensdag op 
de Kubus aanwezig zijn. Welkom op de Kubus Shira! 

 

Website: 
 

Contact: 

 

Email: 

www.kubus-zwolle.nl 0529-401369 directie.kubus@catent.nl 
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