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Corona
Het is u vast niet ontgaan, het aantal corona
besmettingen loopt weer op. Gelukkig
merken we hier op school nog weinig van
m.u.v. het tekort aan inval. We nemen het
landelijke signaal echter wel serieus.
Daarom willen we volwassenen vragen om
op het moment dat ze in school zijn een
mondkapje op te doen en binnen en buiten
rekening te houden met de 1,5 meter
afstand. Ook vragen we nogmaals met klem
om kinderen met klachten thuis te houden.
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De leerlingenraad
De leerlingenraad is vorig schooljaar door Corona
minder bij elkaar gekomen dan normaal. Dit jaar gaan
ze echter weer hard aan het werk. In groep 7-8 voeren
de leden van de leerlingenraad het gesprek over de
eindtoets. Wat hebben wij nodig om tijdens de toets te
laten zien wat wij kunnen? Ook leren de kinderen in de
leerlingenraad al wat over echt ondernemerschap. Hoe
vraagt u zich misschien af? Lees dan Besluit
leerlingenraad 13-10-2021 | Basisschool De Kubus
(kubus-zwolle.nl).
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Als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we een tip toegevoegd. Met het gratis
school-biebabonnement kunt u met het pasnummer van uw kind en een
wachtwoord (zelf aanmaken) inloggen bij Digitale bronnen (stadkamer.nl).

Heeft u de Parro app al?
# Blijf op de hoogte

Schoolontwikkeling

In de agenda kunt u zien dat op donderdag 18 november een interne audit zou plaatsvinden. In
verband met de oplopende corona besmettingen op dit moment is deze echter uitgesteld. We zijn al
een nieuwe datum aan het plannen. In 2018 is er voor het laatst een audit uitgevoerd op de Kubus.
De vraag was toen vooral gericht op het behalen van de herstelopdracht die de inspecteur van het
onderwijs ons had gegeven. Nu hebben wij het auditteam uitgenodigd om naast de algehele kwaliteit
van ons onderwijs mee te kijken naar de de scores van de eindtoets.
De schoolscore wordt bepaald door de gemiddelde score van de leerlingen in groep 8. Deze
gemiddelde score varieert bij ons nogal. Omdat wij kleine groepen hebben heeft de score van 1 leerling
erg veel invloed op het schoolgemiddelde. Echter dat is een feit dat past bij onze school en dit kunnen
wij prima kunnen verklaren.
We kunnen niet verklaren dat de kinderen wanneer ze in groep 8 de eindtoets maken niet scoren
volgens onze verwachting, gebaseerd op wat ze op andere momenten in hun schoolloopbaan (LVS
toetsen, motivatie, methodegebonden toetsen, observaties) hebben laten zien. Onze
tussenopbrengsten zijn over het algemeen goed. Ook voor 2018 zien we dat de tussenopbrengsten
goed waren, maar dat de uitslag van de eindtoets niet aansloot bij het daadwerkelijke niveau van de
individuele leerling. Wij hebben de afgelopen jaren verschillende mogelijkheden onderzocht, de
kinderen meer voorbereid op de eindtoets, maar gemiddeld gezien scoren de kinderen nog niet
passend bij hun niveau. We hebben nu een nieuw leerlingvolgsysteem aangeschaft en nemen
taalbeschouwing af om nog beter onze leerlingen te kunnen volgen. Daarnaast vragen we het
auditteam om met ons mee te kijken of we daadwerkelijk de juiste dingen doen en mee te denken
over oorzaken en oplossingen gericht op de tegenvallende eindresulaten.

Amper inval beschikbaar

Alle invallers uit de invalpool van Catent zijn ingezet en voor kortdurende inval zijn er geen mensen
meer beschikbaar. Er is al een aantal jaar sprake van een lerarentekort. Daarnaast hebben veel scholen
(ook wij) de extra gelden van het nationaal programma onderwijs (NPO) ingezet voor extra handen in
de klas. Met als gevolg dat wanneer er nu een leraar uitvalt, we mogelijk geen vervanging kunnen
vinden. Wij begrijpen heel goed dat u zich als ouders ook zorgen maakt. ‘Krijgt mijn kind wel goed
onderwijs als er een lerarentekort is?’ Wij merken ook dat ouders en leerlingen het niet prettig vinden
als de klas een andere leraar heeft, vooral als de eigen leraar in een andere klas moet vervangen. En
als een kind een dag of een paar dagen geen les kan krijgen, wekt dat natuurlijk bij u verbazing. Via
deze weg willen we u nogmaals laten weten dat wij er alles aan doen om de kinderen elke dag goed
onderwijs te bieden en we vragen uw begrip voor de ongemakkelijke keuzes die we soms moet maken.
Uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn:
Lesgevende taken gaan voor niet-lesgevende taken mits hierdoor andere belangrijke
processen niet in het geding komen.
NPO is noodzakelijk maar voor elke groep een leraar gaat voor.
Een leraar - of onderwijsassistent - in opleiding voor de groep heeft de voorkeur boven
groepen splitsen, samenvoegen of naar huis sturen. Wanneer er sprake is van een

langdurige afwezigheid van een collega zullen we afhankelijk van de kwalificaties van de
collega in opleiding verantwoordelijkheden overnemen en/of intern gaan rouleren wat
betreft het geven van instructielessen.
Samen met de Sint Nicolaas uit Lierderholthuis vormen wij een onderwijsteam. Wij voelen
ons ook verantwoordelijk voor goed onderwijs op de Sint Nicolaas en vice versa. Dus binnen
het onderwijsteam wordt er naar oplossingen gezocht bij langdurige invalproblematiek.
We zullen ouders/verzorgers altijd via Parro op de hoogte brengen van de afwezigheid van
de groepsleraar met daarbij de oplossing of de vraag om waar mogelijk uw kind zelf een
dag op te vangen. In onvoorziene gevallen zal dit soms op zeer korte termijn zijn. We hopen
op uw begrip.

Sinterklaas

Zaterdag 13 november hopen wij dat de Sint en
zijn Pieten weer een bezoekje komen brengen aan
Nederland. Vanaf 8 november kijken wij dan ook
in elke klas het Sinterklaasjournaal. Zo blijven we
met z’n allen op de hoogte van al het nieuws
rondom Sinterklaas.
We hebben van de Sint al een aantal belangrijke
een aantal data doorgekregen. Kijkt u hiervoor in
de agenda. Let u vooral op de data dat de lootjes
weer mee naar school moeten, de schoenen mee
naar school kunnen en de surprises op school
worden neergezet.
We vinden het jammer als we maar één dag van
alle mooie surprises kunnen genieten. Daarom mogen de kinderen vanaf maandag 29 november de
surprise al meenemen om tentoon te stellen in de hal.
Op 2 december mogen de kinderen die dat willen verkleed als Sint of Piet naar school komen. We
hebben op die dag ook pietengym bij meester Bram. Capes/mantels zijn bij de gym niet zo handig. Die
doen we dan even af. Voor de groepen 1-4 is een extra plastic/boodschappen tas handig om mee te
nemen. De kinderen moeten deze dag ook gewoon eten en drinken mee naar school.
We hopen dat u op 2 december bij de aankomst van Sinterklaas op school mee kan kijken. Mochten de
coronamaatregelen op dat moment het niet toe laten, dan laten wij u dit weten.



Leestip: ABEL EN AD
Mogen een eekhoorn en een
rat vrienden zijn? Als Abel Ad
ontmoet, weet hij dat hij een
maatje voor het leven heeft
gevonden. Ze spelen samen,
halen kattenkwaad uit (of
eigenlijk rattenkwaad). Maar
andere dieren moeten niets
van Ad hebben. Wat moet
Abel doen?

Praten over verhalen Vraag je
kind na afloop van een (voor-)
gelezen verhaal: ‘Wat vond jij
mooi?’ Of ‘Wat vond je raar?’,
‘Zou het echt gebeurd kunnen
zijn?’ Door het stellen van vragen
gaan kinderen zelf nadenken
over het verhaal. Door zelf een
antwoord te formuleren leren
kinderen een mening geven.

Schoolfruit

We zijn erg blij dat we ook dit jaar weer zijn ingeloot voor het schoolfruit. Dit houdt in dat wij van
week 46 tot en met week 16 (2022) wekelijks 3 porties gratis fruit krijgen voor onze leerlingen. De
reden dat wij ons elk jaar opnieuw inschrijven voor schoolfruit zijn:
Een gezonde school draagt bij aan het welbevinden van kinderen en daarbij aan de leerprestaties
Met vaste groente- en fruitdagen leren kinderen een goede gewoonte aan. Jong geleerd is oud
gedaan.
Iedereen doet mee. Door klassikaal groente en fruit te eten stimuleren kinderen elkaar.
Gezonde voeding is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Het liefst zien wij dat de
kinderen elke dag een gezond tussendoortje meenemen. De school kan hierin ondersteunen,
daarom doen wij mee aan schoolfruit.

Wat kunt u doen?
•

Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende
smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas
gewend aan een onbekende smaak na tien tot
vijftien keer proberen!

•

U kunt als tussendoortje ook een stukje
komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook
eens aan niet gangbare groenten, zoals
babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.

•

Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt,
komkommer op brood, soep bij de maaltijd en aardbeien door het toetje!

•

Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een
bananenbox, een appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een
normale broodtrommel kunt u fruit makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden?
Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het fruit niet bruin.

•

Leg fruit en groente voor het pakken en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet
eten. Proef altijd een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve
gedrag overwint uw kind de (mogelijke) angst voor nieuwe smaken.

•

Bereid samen groente en fruit en laat kinderen zelf ook snijden. Kijk voor leuke
snijdvideo's op deze pagina.

Meer informatie lees u op www.wijkiezengroenteenfruit.nu of meldt u aan voor de oudernieuwsbrief
van EU-schoolfruit. Zie www.euschoolfruit.nl. De schoolfruit dagen zijn woensdag, donderdag en
vrijdag. U hoeft deze dagen geen tussendoortje mee te geven, wel wat te drinken. Via Parro houden
we u op de hoogte van het aanbod. Mocht uw kind iets echt niet lusten dan kunt u uw kind ander
fruit meegeven. Op school moet iedereen altijd wel een stukje proeven.
Website:

Contact:

Email:

www.kubus-zwolle.nl

0529-401369

directie.kubus@catent.nl

Artikel in Algemene Onderwijsbond

Wij zijn in september door de AOB benaderd met de vraag of wij mee wilden werken aan een artikel over
jonge schoolteams. Vorig schooljaar behoorde het team van de Kubus tot één van de jongste schoolteams
in Nederland. Voor ons een mooie gelegenheid om meer bekendheid aan de Kubus te geven.

Tip!

Op de website van de jeugdbibliotheek kun je terecht voor allerlei online
informatie. Je kunt hier gebruik van maken als je lid bent van Stadkamer of een
andere bibliotheek. Het is harstikke handig, want je kunt gewoon thuis, vanuit
school, bij Stadkamer inloggen. Gebruik hiervoor je pasnummer en je wachtwoord.
Wat vind je onder andere bij de digitale bronnen?
De Voorleeshoek
Voorgelezen worden uit bekende (prenten)boeken met beeld en muziek. Voor
kinderen van 0-10 jaar.
Bereslim
Interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7
jaar.
Yoleo
Lezen en luisteren tegelijk! Ruim 80 boeken van AVI-start tot AVI-plus.
Junior Einstein
Met Junior Einstein kun je oefenen met alle vakken van de basisschool, speciaal
voor jouw groep!
Uittrekselbank
Bekijk de uittreksels van bekende jeugdboeken en literatuur.
Theorie-examen rijbewijs
Oefen gratis voor je theorie-examen voor auto, bromfiets of motor. En vergroot zo je
kans om je theorie-examen te halen!
.......en nog veel meer! Ga naar de Digitale bronnen jeugd

