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PARENT TEACHERS
ASSOCIATION
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vr 28 mei
9-10-11 juni
wo 16 juni
vr 18 juni
di 22 juni
wo 23 juni
vr 25 juni
vr 2 juli
di 6 juli
vr 9 juli

Nog maar 6 weken
Ondanks corona is dit schooljaar ontzettend
snel gegaan. In deze nieuwsbrief blikken we
vooral vooruit naar het schooljaar 20212022. We hebben de formatie voor volgend
jaar rond. Ook bieden de gelden van het
nationaal programma onderwijs (NPO) veel
mogelijkheden. We hebben al een aantal
ideeën uitgewerkt en willen deze vast met u
delen.

einde schoolfruit
kamp groep 7-8
Sportdag groep 3 t/m 8
Juffendag groep 5-6
19.00 uur tot 20.30 uur
Juffendag groep 3-4 & 7-8
Juffendag groep 1-2
Groep 3 t/m 8 rapport mee
eindejaars activiteit
Laatste schooldag groep 8
Doordraaimoment alle groepen
14.15 uur zomervakantie

Van het team
Beide
wandelschoenen van juf
Christiane hebben de
wandeling met juf
Manon H helaas niet
overleefd. Toch heeft
juf Manon H haar
doel behaald!

Verder in deze nieuwsbrief
Formatie 2021-2022
Nationaal Programma Onderwijs
Boekentips Stadskamer
Festival de Kubus
Academische school
Spelende kinderen

We merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de nieuwbouwplannen in
Wijthmen. We hopen dat alle (toekomstige) kinderen naar de Kubus komen.
Uit onderzoek blijkt dat goede mond tot mond reclame van ouders het best
werkt bij de keus voor een nieuwe school. Wilt u een goed woordje voor ons
doen? Iedereen is van harte welkom (nu nog op afspraak) voor een
rondleiding en een oriënterend gesprek.

MS Stichting#
trots op “onze” juf Manon H

50 kilometer, 9 uur, 2645 euro,

Formatie 2021-2022
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
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Ook komend jaar hebben we een WPO-student. Ilse Bakker is een 4e jaars PABO
student. De WPO-er krijgt een jaar lang op donderdag en vrijdag een klas. De
student krijgt alle taken die een leerkracht ook heeft. Hij/zij onderhoudt ook
contacten met de ouders en is medeverantwoordelijk voor het volgen van
de prestaties van leerlingen gedurende het gehele schooljaar. De leerkracht blijft
eindverantwoordelijk. Wij wensen Ilse heel veel plezier bij ons op school.
Wij zetten een deel van de NPO gelden in om op woensdag groep 5-6 te kunnen splitsen. Christiane
en Marjolein nemen dan beiden een deel van de groep voor hun rekening.
Manon Hekman gaat volgend jaar de Master Passend Meesterschap volgen. Vanuit een onderzoekende
en oplossingsgerichte houding gaat ze bezig met het zo optimaal mogelijk inrichten van de
leeromgeving voor alle leerlingen. Hierbij neemt ze de sterke kanten van collega’s, ouders en externe
professionals mee, zodat de leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt. Dit sluit aan bij de
ontwikkeling die we als school hebben ingezet. De school krijgt gelden van de lerarenbeurs en kunnen
Manon daarom 1 dag in de week vervangen. Dit gaat Manon Schrijver doen. Manon Hekman draagt
de verantwoordelijkheid voor de groep.
Alieke neemt de remedial teaching taken (extra ondersteuning leerlingen), die Manon Schrijver nu op
woensdag doet over. Manon Schrijver is onze intern begeleider. Zij begeleidt en coördineert de
leerlingenzorg. Zij heeft de meer specialistische kennis bij het goed kunnen begeleiden van de
leerlingen en ondersteunt de leraren en ouders bij vragen. Ook draagt zij zorg voor de contacten met
het expertiseteam en externen. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de
begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.
De groepsleraren hebben naast lesgevende taken ook meerdere (bovenschoolse) taken. Zo hebben
wij een remedial teacher, een opleider in school, een onderzoekscoördinator, een cultuur coördinator,
een begeleider op afstand, we zijn allemaal bedrijfshulpverleners (BHV), een leescoördinator en
een ICTcoördinator. Daarnaast geeft Christiane bovenschools mentorentrainingen.

Nationaal Programma Onderwijs

De Rijksoverheid heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om herstel en ontwikkeling na corona in
het onderwijs op te pakken. De analyse ter onderbouwing bij onze plannen is nog niet helemaal
afgerond. We nemen de analyse van de eindtoets hierin ook nog mee. We zijn al wel begonnen om
de plannen meer concreet te maken gericht op het behalen van de gestelde doelen.
De uitwerking van de plannen bespreken we met de MR. Vervolgens delen we deze met het bestuur
van Catent. Zij moeten de besteding van de NPO gelden verantwoorden bij het ministerie OC&W.
Daarom kunnen we pas over de gelden beschikken als het bestuur toestemming heeft gegeven.
Een klein tipje van de sluier:
Een deel van de gelden zetten we in voor groep 5-6.
Een deel van de gelden zetten we voor het professionaliseren van het team. Een kind heeft
het meest baat bij goede leraren. En daarbij levert dit op de lange termijn de meeste winst op.
Een deel van de gelden zetten we in op ouderbetrokkenheid. Ouders en school zijn partners in
de opvoeding. Wij willen nog meer met elkaar in gesprek gaan. Ook gericht op de
veranderingen in Wijthmen de komende jaren.
Een deel van de gelden zetten we in gericht op persoonsvorming gekoppeld aan wereld
oriëntatie en cultuur. Om te weten wie je wilt zijn/worden moet je de maatschappij leren
kennen. Hier willen wij meer (les) tijd en aandacht aan besteden.

Informatie Stadskamer

VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)
Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand
hebben een zogenaamde vve-indicatie. In de voorschoolse of vroegschoolse
educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind een
mogelijke spraak/taal achterstand inhalen en een goede start maken op de
basisschool. VVE wordt vanuit de gemeente bekostigd. 1 van de eisen van het
mogen aanbieden van VVE is het garanderen van 16 uur aanbod in de week.
Helaas is er in Wijthmen nog onvoldoende vraag van ouders gericht op
peuterspeelzaal educatie om dit rond te krijgen. Dit is nog wel een wens van ons
om in de toekomst te kunnen realiseren in Wijthmen.
Zie ook:
Subsidieregeling Peuteropvang en VVE | Gemeente Zwolle | Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of
vroegschoolse educatie (vve)? | Rijksoverheid.nl | Programma's voor voor- en vroegschoolse educatie Voor- en vroegschoolse educatie (vve) | NJi
Voorleesexpress
De Voorleesexpress is een programma voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar met een taalachterstand. Een
vrijwilliger komt 20 weken in het gezin om samen met ouders voor te lezen om taal te stimuleren.
Doel is om ouders te stimuleren om na de 20 weken de lijn voort te zetten.
Aanmelding (ook als vrijwilliger) kan via school of de kinderopvang. Zie ook: VoorleesExpress Stadkamer | VoorleesExpress - vrijwilligerswerk vol taal- en leesplezier | VoorleesExpress | Def A5
brochure VP.indd (voorleesexpress.nl)
Via Sociaal Wijkteam zijn er nog andere mogelijkheden voor kinderen met een met indicatie. Wanneer
ouders/verzorgers zelf problemen hebben/laaggeletterdheid kunnen ze zich aanmelden bij Taalpunt.
Contact via Stadkamer ( zie ook: Taalpunt - Stadkamer)

Leestip: Mika maakt
vrienden – Tom Percival



Mika is gek op knutselen en
dingen maken. Maar
vrienden maken... dat lukt
niet zo makkelijk. Een
hartverwarmend boek over
contact leggen, angst
overwinnen en vrienden
maken.

Bekijk samen de kaft:
Lees de titel van het boek voor
en praat met uw kind over de
voorkant.
Als u de kaft samen bekijkt,
kunt u samen met uw kind
bedenken waar het boek over
zou kunnen gaan. Zo maakt u
uw kind nieuwsgierig naar het
verhaal.

Eindejaarsfeest

We weten nog niet wat er allemaal mogelijk is, maar we hopen op een herhaling van het
succesnummer van 2 jaar geleden. Het Eindejaarsfestival!
Onder schooltijd volgen alle kinderen verschillende workshops. Afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen wordt er een filmimpressie van de dag gemaakt en met u gedeeld.
Of we nodigen aan het eind van de middag (tussen 16.00 uur en 18.00 uur) ouders/verzorgers uit om
elkaar weer te ontmoeten en om te genieten van verschillende optredens.
Noteer daarom vast in uw agenda!

In samenwerking met KunstEducatie Nederland
Eindejaarsfestival
“De Kubus”
Vrijdag 2 juli
Met muziek, dans, theater en meer…

Academische school

Voor het academisch onderzoek in het schooljaar 2020-2021 is er onderzoek gedaan naar
zelfregulerend leren in groep 5 t/m 8. Uit de literatuur blijkt dat zelfregulatie het zelf reguleren van
emoties en eigen gedrag is door middel van zelfregulerende vaardigheden (Van Tuijl
en Deterd Oude Weme. 2012,4-7 pp.) Covey (2020) zegt hierbij dat gewoonten krachtige elementen
zijn in het leven die getuigen dat zelfregulerende vaardigheden ook aan te leren zijn. Er is gekeken
naar het niveau van zelfregulerend leren van de leerlingen en naar de rol van de leerkracht in het
zelfregulerend leren bij kinderen. De komende weken werken de kinderen van groep 5 t/m 8 met een
werkmeter. Hiermee kijken de kinderen terug op hoe ze hebben gewerkt en stellen ze doelen op waar
ze de volgende keer op gaan letten. Ook bieden de leerkrachten zelfregulerende vaardigheden aan
zodat leerlingen groeien in het zelfregulerend leren.

Spelende kinderen

Onze eerste prioriteit na de lockdown was het zorg
dragen voor het sociaal-emotioneel welbevinden
van alle leerlingen en een veilige leeromgeving. Wij
betrekken u hier graag bij en daarom krijgt u via
Klasbord regelmatig een sfeerimpressie van de dag
of week. Vanaf het moment dat de kinderen weer
samen konden spelen is de vertrouwde, gezellige
sfeer weer terug op school. Kinderen kiezen zelf
met wie ze spelen. We zijn allemaal
verantwoordelijk voor elkaar en dat uit zich in
spelen met elkaar en zorg hebben voor elkaar en
rekening houden met verschillen. De sfeer op
school is weer als vanouds. We horen nog wel dat
er buiten schooltijd af en toe akkefietjes zijn. Wij
horen het graag als wij hier wat in kunnen
betekenen. Ook wanneer wij niet direct wat
kunnen betekenen zijn we wel graag op de hoogte.
Wij houden hier met ons toezicht tijdens de
pauzetijden rekening mee.
De ouders in de klusgroep hebben vorig weekend
de klauterboom afgemaakt. Er wordt door de
kinderen al dankbaar gebruik van gemaakt. Ook
heeft groep 8 te horen gekregen dat ze toch op
kamp gaan, inclusief overnachtingen. Dat maakt
dat ze al druk plannen aan het maken zijn. Kort
gezegd, we zien dat iedereen goed te pas is.

Website:

Contact:

Email:

www.kubus-zwolle.nl

0529-401369

directie.kubus@catent.nl

