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In de eerste Corona nieuwsbrief stond deze foto. Ondanks een nieuwe
lockdown weten we dat het uiteindelijk goed zal komen. Daarom
hebben wij vandaag bloembollen rondgebracht in Wijthmen.

HOE NU VERDER?
Hallo allemaal,
Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf woensdag
dichtgaan. Ondanks dat we wisten dat het kon, verrast het ons toch.
Onverwachts was vandaag voor ons dus de laatste schooldag voor
2020. We hebben er een gezellige dag van gemaakt.
Wij zijn met de MR druk bezig met ons plan van aanpak m.b.t. de
organisatie en het inregelen van afstandsonderwijs, het uitlenen van
chromebooks en het organiseren van de noodopvang. U ontvangt deze
week een aantal mailtjes van ons.
In deze nieuwsbrief proberen we al antwoord te geven op een aantal
vragen die waarschijnlijk nu bij u leven. Wanneer u andere vragen
heeft, stel ze gerust via directie.kubus@catent.nl Mogelijke
antwoorden nemen we dan mee in de komende berichtgeving.
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Noodopvang
NOODOPVANG KINDEREN OUDERS/VERZORGERS CRUCIAAL BEROEP
Noodopvang kan aangevraagd worden voor de normale schooldagen en schooltijden. In de kerstvakantie is er
geen noodopvang op school mogelijk. De oproep van minister-president Rutte was nu scherper dan in het
afgelopen voorjaar: werk thuis en laat de werkgever er écht voor zorgen dat je thuis kunt werken. De
noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal
beroep uitvoert, verzoek ik u om waar mogelijk eerst te kijken naar het eigen netwerk voor opvang. Mocht het
echt nodig zijn denken wij natuurlijk met u mee.
Indien u gebruik wil maken van de noodopvang kunt u dit doorgeven via de mail directie.kubus@catent.nl of
bellen met 0641353550. Graag in de mail de namen van de kinderen, de dagen en tijden waarop u
noodopvang nodig heeft en een telefoonnummer waarop u te bereiken bent vermelden.
Heeft u voor- en/of na schooltijd noodopvang nodig van BoemBoem, dan moet u zelf contact leggen met
BoemBoem. Tijdens deze nieuwe lockdown kan er alleen noodopvang worden afgenomen op basis van de
contracturen. Extra opvang is na overleg mogelijk, maar wordt niet vergoed vanuit het rijk (zie ook de informatie
van BoemBoem zelf).
Tijdens de vorige lockdown bood de gemeente Zwolle ook mogelijkheden rond de noodopvang. Vanmiddag is
hier opnieuw over gesproken. Wanneer er zaken besproken zijn die voor u van belang zijn zullen we dat deze
week nog met u delen.

NOODOPVANG KWETSBARE KINDEREN
Wij deden ons best, jullie deden jullie best en de kinderen deden goed hun best … Een van de lessen die we
mee hebben genomen uit de vorige lockdown is het in beeld hebben en houden van “kwetsbare kinderen”. We
hebben als school een lijst met criteria opgesteld om na te gaan welke kinderen voor deze noodopvang in
aanmerking komen. Denk hierbij aan kinderen die bijvoorbeeld door quarantaine veel onderwijstijd hebben
gemist, kinderen waarvan met ouders al is besproken dat er twijfels zijn over het behalen van de minimum
einddoelen van het leerjaar en kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie
maatwerk nodig hebben. Wanneer één of meer van uw kinderen hiervoor in aanmerking komen neemt de
groepsleerkracht deze week contact met u op om mogelijkheden af te stemmen en afspraken te maken. Deze
vorm van noodopvang geldt alleen voor de met u afgestemde schooldagen en schooltijden. Het is niet
automatisch zo dat deze kinderen in aanmerking komen voor noodopvang voor- en na schooltijd. Wanneer u
daar behoefte aan heeft moet u zelf contact opnemen met BoemBoem. Ook hier geldt dat dit alleen kan binnen
de reguliere contracturen of anders na overleg met BoemBoem voor eigen rekening.
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Thuisonderwijs
Het is een enerverend jaar geweest, de kinderen zijn moe en wij willen ons goed voorbereiden op deze nieuwe
uitdaging. Daarom hebben we ervoor gekozen om pas na de kerstvakantie te beginnen met onderwijs op
afstand. We gebruiken de laatste drie schooldagen van dit schooljaar om alles rond het onderwijs op afstand
voor te bereiden en duidelijk met u en de kinderen af te stemmen.
Als voorbereiding op het onderwijs op afstand is het mogelijk om deze dagen een chromebook van
school te lenen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u dit deze week nog aangeven bij de
groepsleerkracht of mailen naar m.hekman@catent.nl. We vragen u om na afstemming naar school te
komen en een gebruikersverklaring te ondertekenen. U leent dan voor de periode van het onderwijs op
afstand een chromebook van school.
We begrijpen dat u deze dagen mogelijk nog moet werken en dat het prettig is dat de kinderen even
voor school bezig kunnen. Er zit genoeg in het pakketje van groep 1-2 waar de kinderen mee bezig
kunnen, groep 3-4 zou bezig kunnen met de losse rekenbladen, groep 5-6 heeft een pakketje voor deze
week waar ze uit mogen werken en groep 7-8 kan inloggen in MOO en werken in de oefensoftware.
De kinderen hebben vandaag zoveel mogelijk lesmateriaal mee naar huis gekregen. We komen deze
week nog met een rooster met daarin
1) elke dag waar mogelijk een groepsmoment om extra uitleg/toelichting te vragen bij de opdrachten
2) een rooster om desgewenst ook even individueel met de juf/meester te praten
3) waar nodig weektaken en opdrachten
4) een handleiding voor het gebruik van MOO en classroom.
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Groep 3-4
Groep 3-4 is ontzettend flexibel geweest de afgelopen 2 weken met alle wisselende leraren voor de groep. Op
een gegeven moment houdt het echter op. Dat vinden wij ook. Daarom hebben wij na enig regelwerk kunnen
regelen dat meester Jody de eerste 2 weken na de kerstvakantie ook op maandag en dinsdag beschikbaar is
voor groep 3-4. De kinderen kennen hem, hij kent de kinderen en de kinderen kennen zijn manier van
lesgeven. Dat zal voor meer rust zorgen.
Juf Alieke start woensdag na de kerstvakantie. Zij komt vrijdag al even langs op school en is ook hard aan het
meedenken over noodopvang, onderwijs op afstand en alles wat er bij komt kijken.
De komende vrijdagen zal juf Christiane het onderwijs op afstand voor groep 3-4 voor de rekening nemen. Ook
zij is bekend voor de kinderen en zij is ook bekend met de lesstof.

We gaan weer een bijzondere tijd tegemoet. We hopen dat u samen met uw gezin een goede structuur kunt
aanbrengen in de dagelijkse praktijk. Vooral wanneer het thuisonderwijs start op 4 januari. Loopt u ergens
tegenaan, schroom niet en benader ons. Wellicht kunnen we met u meedenken. Neemt u dan contact met ons
op via directie.kubus@catent.nl.
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen met uw gezin. We hopen dat we na de lockdown met
hernieuwde energie en goede gezondheid het nieuwe jaar ingaan.
Team de Kubus
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