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Agenda 

ma 20 dec 
School en BSO dicht m.u.v. 
noodopvang 

do 23 dec Online musical avond 

ma 10 jan 

1e schooldag nieuwe jaar  
Voor nu gaan we er van uit dat dit 
op school zal zijn. 3 januari horen 
we meer. Mocht het toch anders 
zijn, dan informeren we u zo snel 
mogelijk over ons plan B. 

Wo 2 feb 
Studiemiddag voor team. Karin van 
de Mortel. Ochtend gewoon les. 

Wo 9 feb Studiedag Alle kinderen vrij! 

Ma 21 feb Voorjaarsvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eind van het jaar 
 
Het eind van het jaar betekent voor ons kijken 
naar wat is geweest en kijken naar wat nog komen 
gaat. Dat doen wij in de jaarevaluatie en in het 
nieuwe jaarplan. Het is een gedenkwaardig jaar 
geweest. Laten we echter niet vergeten, met Max 
Verstappen als één van de vele voorbeelden, dat 
de aanhouder wint!  
 
Om de inmiddels wel bekende reden is het ook dit 
jaar niet mogelijk om gezamenlijk het jaar af te 
sluiten. Echt balen! Groep 7-8 heeft veel tijd en 
zorg besteed aan het opvoeren van een 
kerstmusical. Met de hulp van Jeroen Strijker en 
met de attentie van onze geweldige 
oudervereniging kan iedereen donderdag 23 
november toch helemaal in stijl online de musical 
bekijken.  
 
Verder in deze nieuwsbrief 

• Schoolontwikkeling 
• Nieuwe gymleraar 
• Leestip 
• Marjolein Hamer 
• Kerstwens 

 
 

 

 U krijgt vandaag via de mail de link naar de musical toegestuurd. De film 

start donderdag om 18.30 uur. We willen iedereen vragen één of meer 

foto’s te maken van het kijken naar de musical. Deze kunt u mailen naar 

de groepsleerkracht. Wij zullen ze dan direct op Parro plaatsen. Dan lijkt 

het toch een beetje of we samen naar de musical aan het kijken zijn!    

 



 

 

 

 https://youtu.be/UYmhKyxbpaA  
#link naar de musical 

 

Schoolontwikkeling 

We hebben een alternatief 
gevonden voor de 
uitgestelde audit. 2 oud 
inspecteurs komen uiterlijk 
februari langs voor een 
visitatie. Zij gaan met 
kinderen, ouders/verzorgers, 
betrokkenen bij school en 
leraren in gesprek. Het 
onderzoek is erop gericht om 
inzicht te krijgen in 
verschillende 
kwaliteitsaspecten en de 
onderwijsambitie. Ze 
bevragen ons op;  
 het gemeenschappelijke 

verhaal (ambitie) van 
goed onderwijs,  

 onze onderscheidende 
kenmerken van 
onderwijskwaliteit 
(gerelateerd aan het 
kwaliteitskader van de 
inspectie),  

 de rol van leiderschap 
binnen de school gericht 
op goed onderwijs 

 en onderscheidende 
aspecten van de 
kwaliteitscultuur  

 wij hebben zelf nog 
specifiek een hulpvraag 
opgesteld gericht op onze 
eind opbrengsten 

De uitkomsten zullen we met 
u delen. 
 
 

 Collega’s volgen elk jaar 
scholing. Wat staat er de 
komende 3 maanden op de 
planning?  
Karin van de Mortel komt op 2 
februari een vervolg geven op 
differentiatie bij begrijpend 
lezen en luisteren voor het 
onderwijsteam Kubus-Sint 
Nicolaas.  
Alieke gaat de cursus Met 
Sprongen Vooruit volgen. Met 
uitdagende materialen leren de 
kinderen spelenderwijs nog 
beter rekenen. We hebben 
deze materialen op school en 
in onze rekenmethode wordt 
ook aangegeven welke 
materialen bij welke les 
gebruikt kunnen worden.  
Kirstie volgt op 20 januari het 
online congres “Executieve 
functies bij kleuters”. We zijn 
op de Kubus hier erg in 
geïnteresseerd. Hoe kunnen 
we kleuters het best 
voorbereiden op groep 3? En 
wat kunnen we kinderen in 
groep 3 aanbieden zodat de 
overgang van groep 2 naar 
groep 3 minder groot is?  
Marja is begonnen met de 
leergang praktische filosofie 
voor schoolleiders. Tijdens 
deze leergang kijk ik vooral 
naar maatschappelijke 
ontwikkelingen die we mee 
kunnen/ moeten nemen bij het 
vormgeven van toekomst 
bestendig onderwijs.  

 Op dit moment zijn we bezig 
met het schrijven van de 
jaarevaluatie en de 
jaarplanning van 2022. 
We vragen komend jaar uw 
input bij meerdere zaken die 
gaan spelen in 2022. We 
zullen daarom een aantal 
“ronde tafel conferenties” en 
informatieavonden 
organiseren. In de volgende 
nieuwsbrief komen we 
daarom met een aantal data 
voor in uw agenda.  
We hopen op een grote 
opkomst en betrokkenheid 
zodat we samen met u onze 
plannen voor 2022 en daarna 
vorm kunnen geven.  
Een klein tipje van de sluier. 

 Kindcentrum in Wijthmen 
 Pedagogische visie gericht 

op een doorgaande lijn 
van 0 t/m 13 jaar 

 Inzichtelijk maken 
persoonsvorming 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/UYmhKyxbpaA


 

Nieuwe gymleraar 
Helaas voor ons en voor onze kinderen heeft Bram een baan aangenomen op het voortgezet 
onderwijs. Hij heeft ondertussen al afscheid genomen. Gelukkig heeft SportServiceZwolle passende 
vervanging gevonden in de vorm van Marianne. We wensen Marianne heel veel plezier bij ons op de 
Kubus.  
 

Marjolein Hamer 
 
Op woensdag 1 december 
ontvingen wij het droevige bericht 
dat onze oud-leerling, oud-collega 
en gewaardeerd lid van de 
gemeenschap Wijthmen, Marjolein 
Hamer, is overleden.  
 
In haar eigen glossy vertelt 
Marjolein over waardevolle 
momenten in haar leven, de 
zonnestraaltjes. 
Het zonnestraaltje dat wij ons ook 
nog zeker goed kunnen herinneren 
kwam ter sprake in de glossy en 
willen we als blijvende herinnering 
van ons aan Marjolein in deze 
nieuwsbrief met u delen. 

 

 
 
 
 
 

 



Leestip: De Jongen en de 
walvis Linde Faas vertelt het 

verhaal van een toevallig 
treffen tussen een jongen en 
een reuzenwalvis. Door deze 
ontmoeting komt de jongen 
erachter hoe fijn het is om 
iemand om mee te spelen, 
om mee te ontdekken, om 
zich mee te verwonderen … 

een vriend te hebben. 

Wissel eens af…. 

Lees je vaak dezelfde soort 
boeken voor? Probeer af en toe 

eens iets anders uit. Laat je kind 
kennis maken met andere 

genres, informatieve boeken en 
gedichten, strips en 

tijdschriften.



 

Fijne feestdagen en al het goeds voor 2022! 

 
We hebben hem al eerder genoemd in deze nieuwsbrief en ook bij onze kerstwens maken we 
dankbaar gebruik van het voorbeeld dat Max Verstappen ons op 12 december heeft gegeven. 
Iedereen heeft goede dagen en minder goede dagen. Soms denk je dat het einde in zicht is en dan 
gebeurt er iets waardoor je opnieuw een tandje bij moet zetten. Soms denk je misschien dat het niet 
meer gaat lukken. Geef echter niet op, houd vol en blijf erin geloven. Samen kunnen wij alles aan! 
 
(of met de woorden van Tom Cochrane) Cars - Life is A Highway (Music Video) - YouTube  
Het leven is als een weg waarover je reist 
Vandaag is gisteren al weer geweest  
Soms buig je, soms sta je  
Soms draai je je rug naar de wind 
 
Wijthmen en de Kubus zijn de kant die we op gaan. 
Voor “onze” kinderen maken wij ons sterk. 
Met vele handen bouwen we aan deze weg.  
Kinderen, ouders en verzorgers, buurtgenoten, BoemBoem, Catent, de Elshof, de Stadskamer, 
Sportservice Zwolle, Pluspunt, fantastische stagiaires en teamleden en alle anderen. 
 
Het leven is een snelweg, we weten niet wat na elke bocht op ons wacht 
Toch is deze weg zeker de moeite waard 
Mogelijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar door te luisteren en te praten met elkaar komen 
we steeds dichter tot elkaar en stippelen onze route uit. 
 
De weg van afgelopen jaar was niet makkelijk, maar wij staan altijd weer op.  
Omdat we het samen doen kunnen we alles aan. En doordat we het samen doen zal het resultaat de 
moeite waard zijn. Samen komen we er wel.  
 
Fijne feestdagen en graag tot volgend jaar 
 
 

 
 
 
 

           Bezoekadres:  Erfgenamenweg 14a  8026 PS  Zwolle-Wijthmen 

 

Website:  
 

Contact: 

 

E-mailadres: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bJKCRFWGNUQ
http://www.kubus-zwolle.nl/

