
  

PARENT TEACHERS 

ASSOCIATION 20XX 

 

 

 
September 

 2021 

 

   
BASISSCHOOL DE KUBUS 

 

Agenda 

wo 22 sept BHV training alle collega’s 

27, 29 30 

sept 
Kennismakingsgesprekken 

wo 29 sept 
School mogelijk slecht bereikbaar 
door migratie netwerk. 

Wo 6 okt 
Opening kinderboekenweek op 
het plein. 

Wo 15 okt 
Afsluiting “gouden weken” en 
kinderboekenweek. 

ma 18 okt Herfstvakantie 
 

 

 

 
 
 

 
De kop is eraf 
 
Maandag 23 augustus zijn we goed van start 

gegaan. Wat was het fijn om alle vriendjes en 
vriendinnetjes weer te zien en samen op 
schoolreisje te gaan! De eerste schoolweken, de 
gouden weken, stond elkaar (weer) goed leren 

kennen centraal. Tot aan de herfstvakantie 
besteden we extra aandacht aan groepsvorming. 
Wekelijks staat sociaal-emotionele vorming op 

het rooster. We gebruiken hiervoor de methodes 
‘Kleur’ en ‘Kwink’. Op deze manier werken we aan 
een fijne en veilige omgang met elkaar.  

 
Verder in deze nieuwsbrief 

 Schoolontwikkeling en NPO 

 Versoepeling coronamaatregelen 
 Ouders/verzorgers in school 
 Kinderboekenweek 2021 

 Nieuwe beslisboom 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ambities voor een 
kindcentrum 
 

In de laatste Elshofbode heeft u kunnen lezen dat wij 
(met het CvB van Catent) bezig zijn met plannen om 

vorm en inhoud te geven aan de betrokkenheid van 
de Kubus bij de planologische ontwikkeling van 
Wijthmen. Onze ambitie is een heldere en duidelijke 

doorgaande leer -en begeleidingslijn van kinderen van 
0 tot 13 jaar. Het realiseren van dit doel in één fysieke 
omgeving en onder eenduidige aansturing heeft een 
sterke voorkeur van de Kubus en het Catent bestuur. 

We zijn nu samen met BoemBoem aan het verkennen 
hoe dit er concreet uit kan komen te zien. Na deze 
eerste verkenning worden onze MR en de 

oudervereniging van BoemBoem ook betrokken bij 
deze plannen. Natuurlijk vragen we u op enig moment 
ook om uw input. Via deze nieuwsbrief houden we u 

op de hoogte. 

 

 
 

 
Alle kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een leerling-

stamkaart met persoonlijke gegevens meegekregen. We hebben nog niet 
alle uitgedeelde stamkaarten teruggekregen. Ook kunt u dit jaar in Parro bij 
instellingen uw privacy voorkeuren doorgeven. Dat hebben wij nodig om 

bijvoorbeeld gegevens met de ouderraad of de bieb te kunnen delen!  

https://www.elshofbode.nl/2021/09/de-kubus-en-de-ontwikkeling-van-wijthmen.html


 

 

 Samen is het nog leuker# 
Wildlands#Schoolreisje 2021 

 
 
 
 

 

Schoolontwikkeling en NPO  
 
We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de schoolontwikkeling. Het nationaal 

programma onderwijs (onze verantwoording bij de inzet van coronagelden) hoort hier ook bij. We 
hebben onder andere een nieuw leerlingvolgsysteem aangeschaft. Eigenlijk is “Leerling in beeld” niet 
nieuw, maar is het de betere variant van ons huidig volgsysteem en voldoet daarmee aan de meeste 
van onze eisen.  De focus ligt op de groei van iedere leerling ten opzichte van zichzelf. Omdat het 

aansluit bij ons huidige systeem krijgen we geen trendbreuk in het beeld van de ontwikkeling. Wij 
vinden het belangrijk om taalbeschouwing vanaf groep 6 in beeld te brengen, want in de eindtoets 
gaat dit onderdeel nog niet volgens verwachting. In de nabije toekomst is het met Leerling in beeld 

ook mogelijk om een compleet beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van een kind. Wij willen 
ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen in beeld brengen. Want 
dit totaalplaatje maken een kind tot wie hij/zij is. Tot dit mogelijk is voeren we in het team (samen 

met Manon Hekman die de master 
Passend Meesterschap volgt en Ilse) 
het gesprek hoe we dit concreet 

kunnen maken en verwerken in het 
rapportfolio. Ook zullen we dit 
schooljaar deskundigen uitnodigen op 

school om met u en met ons het 
gesprek aan te gaan hoe we kinderen 
het best kunnen begeleiden bij het 

ontwikkelen van hun kwaliteiten.  
 
We zijn dit jaar rustig gestart. Groep 

5-6 is er al helemaal aan gewend dat 
ze op woensdag worden gesplitst. 
Ook merken we dat er thuis hard 

wordt gewerkt aan het maken van het 
huiswerk en het oefenen van de 
tafels. We horen graag tijdens de 

kennismakingsgesprekken van u hoe 
de kinderen deze eerste weken 
hebben ervaren. 

  
We hebben de eerste teamscholingen al achter de rug. Karin van de Mortel heeft ons opnieuw 
geïnspireerd om goede begrijpend luisteren en lezen lessen te geven waarbij we vooral nu onze focus 
leggen op de check van het leren. Sluit de verwerking van de les aan bij je les- en/of tekstdoel? Ook 

hebben we allemaal onze BHV (bedrijfshulpverlening) herhaling afgerond, mede dankzij de 
aanmoedigingen van de kinderen.    
   



Ouders/verzorgers in school 
 
Na 2 jaar kunnen (groot)ouders/verzorgers weer gewoon in school komen zonder hierbij rekening te 
moeten houden met 1,5 meter afstand. Samen met de MR hebben we vorig jaar al besproken of we 

teruggaan naar de “oude” situatie of dat we de rustige start van de schooldag, zoals we dat op dit 
moment ervaren, willen behouden. We vinden de rustige start erg prettig, maar we zien en spreken 
ouders/verzorgers ook graag in school. Daarom zijn we tot de volgende tussenweg gekomen: 

 

Groep 1-2: Ouders/verzorgers kunnen op dinsdag en vrijdag mee de klas in.  
In groep 1 en 2 werken we met de inloop. Van dinsdag tot en met vrijdag ligt er 

ontwikkelingsmateriaal, een spelletje of een andere opdracht klaar waar de kinderen mee gaan spelen. 
Dit doen ze gelijk als ze ’s ochtends binnenkomen in de klas.  

 Wij doen dit om kinderen ander materiaal te laten ontdekken, dan alleen hetgeen waar ze het 

liefst mee spelen.  
 Op deze momenten observeren wij wat de kinderen al kunnen.  

 
We vinden het belangrijk om ouders/verzorgers inzicht te geven in waar de kinderen mee bezig zijn 
op school. Dat kan op dinsdag en vrijdag door met uw kind aan tafel te helpen/spelen met het 

ontwikkelmateriaal. Op maandag worden de materialen aan de kinderen uitgelegd. Voor de kinderen 
is het dus bekend waar ze mee aan de slag gaan. Kunt u niet, of blijft u maar een paar minuutjes, dan 
is dat ook geen probleem. We hebben dit ook besproken met de collega’s van BoemBoem. Wanneer 

uw kind op dinsdag naar de voorschoolse opvang gaat, dan komt de leidster met de kinderen mee de 
klas in.   
 
Hoe gaat het te werk? 

De kinderen komen binnen en hangen hun jas en tas op. Ze gaan hun handen wassen en zoeken hun 
eigen tafel op (waar ze ook een broodje eten). Op dinsdag en vrijdag mag iemand de klas mee 
inkomen. U kunt dan zien waar de kinderen mee bezig zijn. U kunt dan ook samen met u kind even 

meespelen. Om 8.30 uur gaat de bel. De ouders vertrekken. De kinderen spelen nog even door.  
 

Groep 3-8: In principe komen de kinderen alleen naar binnen. Wanneer u toch een snelle vraag of 

mededeling heeft kan dit voor 8.25 uur. Vanaf 8.25 uur zijn wij bij de kinderen in de klas.    
 We gebruiken de inloop vaak om kinderen te observeren, hoe hangt de vlag erbij als ze binnen 

komen en wat is er nodig om goed te starten? 
 Af en toe ligt er wat werk bij de kinderen op tafel omdat ze de dag ervoor iets zijn vergeten te 

maken of een opdracht verkeerd begrepen hebben. Voor ons is dit een snelle, korte check van 

het leren (hebben kinderen de doelen van de dag ervoor behaald) waardoor we bij de les van 
die dag goed aan kunnen sluiten bij wat een kind nodig heeft. 

 

We snappen dat kinderen soms ook gewoon hun plek willen laten zien of een werkje waar ze trots op 

zijn dat in de klas hangt. Daarom is elke hele week voor een vakantie een “kijk”week. In de week 
voor een vakantie kunt op een dag naar keuze even met uw kinderen mee naar binnen lopen.  

Dit betekent dus voor dit schooljaar week 41 (voor de herfstvakantie), week 51 (voor de 
kerstvakantie), week 7 (voor de voorjaarsvakantie), week 17 (voor de meivakantie), week 22 (voor 
pinksteren) en week 28 (voor de zomervakantie).  

Om 8.30 uur gaat de bel. De lessen starten en ouders/verzorgers vertrekken. 
 
Daarnaast blijven we u uitnodigen voor speciale momenten. Dus de afsluiting van de 

kinderboekenweek, de kerstmusical, informatieavonden en zo meer.  
 



Kinderboekenweek 2021 
 
Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 17 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit 
jaar is ’Worden wat je wil’. In alle klassen gaan we werken aan dit thema.   

 
 

We zijn voor het thema op zoek naar uniformen, verkleedkleren, materialen die passen bij een 
beroep enz. Heeft u wat thuis dat wij mogen lezen en/of gebruiken dan mogen de kinderen dit 
meenemen naar school, het liefst voorzien van naam. Dit mag ook al mee naar school in de week 

voor de Kinderboekenweek.  

Opening 
Op woensdag 6 oktober om 8.30 uur openen we de Kinderboekenweek met z’n allen op het plein. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij te komen kijken. We maken dan ook de winnaars van het 
zomerlezen bekend.   

Afsluiting 
Op woensdag 15 oktober van 12.00 uur tot 12.30 uur willen we graag aan de ouders presenteren 
wat we tijdens de Gouden Weken en de Kinderboekenweek geleerd en gedaan hebben.   

Beroepen in de klas 
We zouden het erg leuk vinden als ouders/opa’s/oma’s wat komen vertellen over hun beroep. Dit 
kan live in de klas, maar het zou ook kunnen door middel van een filmpje. Of misschien heeft u wel 
voorwerpen van uw beroep die de kinderen kunnen laten zien op school.  
U kunt ook voorlezen (eventueel uit een boek van school) over uw beroep of over een ander beroep. 
Wanneer u op school wat wilt vertellen of laten zien over uw beroep horen wij het graag (vertelt u 
er dan ook even bij in welke groep dit kan?)! Op deze manier wordt het thema nog betekenisvoller 

voor de kinderen.   

Theatervoorstelling  
Vrijdagmiddag 15 oktober gaan alle kinderen kijken naar een theatervoorstelling over beroepen op 

school voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8!   

Boeken bij de Bruna  
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 

graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en willen onze schoolbibliotheek graag uitbreiden 
met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer kinderen en ouders meedoen, 
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!     

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?    
• U koopt van 6 t/m 17 oktober 2021 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel 
en levert de kassabon in op school.     

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2021 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een 
Bruna-winkel.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel.      

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb.    
 

Versoepeling coronamaatregelen 
 

Het kabinet heeft besloten dat het vanaf 20 september niet meer nodig is dat de hele klas in quarantaine 
gaat bij één besmetting. Als een leerling besmet is met het coronavirus, zijn niet alle kinderen en/of de 
collega in de klas een nauw contact. Daardoor hoeft niet de hele klas in quarantaine. De GGD besluit dan of 

het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.  Verder 
volgen wij de beslisboom van “Boink” die als bijlage is toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Wij informeren 
u wel bij een eventuele besmetting. We kunnen ons voorstellen dat u om verschillende redenen afwijkt 

van een eventueel GGD-advies.  
  
Er blijven aan aantal basisafspraken staan:   

 We wassen regelmatig onze handen.   
 Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand.   
 Met milde verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) óf met 

bekende chronische luchtwegklachten, mag uw kind naar school.   
 Heeft uw kind daarnaast klachten als koorts en/of benauwdheid?   

o Uw kind blijft thuis.   

o Bij een positieve test (uitgevoerd door de GGD, dus geen zelftest) gaat hij/zij in quarantaine, bij 
een negatieve test mag hij/zij naar school.   

o Bij geen test kan uw kind weer naar school als hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is.    

o Blijven de klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school 
of de opvang.   

 De school zorgt voor voldoende frisse lucht.   
 

 
 

 

 

Website: 
 

Contact: 

 

Email: 

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



Leestip: HARRIE'S HOL 

Harrie woont in een hol. 
Harrie's hol is perfect. Maar 
Harrie is niet blij. Harrie wil 

een nieuw hol. Het boek 
heeft een zeer luchtig 

verpakte mooie boodschap; 
soms is het ook goed om 

tevreden te zijn en je eigen 
geluk opnieuw te ontdekken.

De kracht van herhaling:
Waarschijnlijk vraagt uw kind 
regelmatig om hetzelfde boek 
voor te lezen. Dat is prima! Je 
kind leert er iedere keer weer 

iets nieuws van. Als je kind een 
prentenboek vaker heeft gezien 
gaat hij/zij het verhaal steeds 
beter snappen en leert steeds 

weer nieuwe dingen.

http://www.bruna.nl/schoolbieb


 


