April 2022

BASISSCHOOL DE KUBUS

Agenda
ma 18 april
wo 20 april
do 21 april

Gezellige drukte

De BSO van BoemBoem zit ondertussen bij in
de school. Vanaf 16 mei komt ook het KDV van
BoemBoem erbij en maken we samen gebruik
van de beschikbare ruimtes. Dinsdag na de
Pasen begint Plaveka aan een kleine
verbouwing in de ruimte van de Elshof. Naast
het inrichten van deze ruimte als
kinderdagverblijf krijgen wij ook een grotere
keuken in de hal. Dit is nodig, omdat wij deze
regelmatig in willen gaan zetten voor het
activiteiten aanbod. Mogelijk ondervinden we
hiervan wat overlast, maar wij vinden het
vooral interessant om van dichtbij mee te
kunnen kijken.
Naast de onderwijscollega’s krijgen we straks
minimaal 4 kinderopvang collega’s. Samen
vormen wij het team de Kubus. Gelukkig
krijgen de kinderen ook versterking. Na de
meivakantie zorgen Sem en Jesper voor nog
meer gezelligheid in groep 7-8. We wensen
Sem en Jesper en hun ouders een fijne tijd bij
ons op de Kubus. Welkom allemaal!
Verder in deze nieuwsbrief
Coronamaatregelen
Schoolontwikkeling
Koningsspelen

Vrij, 2e paasdag
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
19.30
uur
tot
21.30
uur
do 21 april
Informatieavond kindcentrum
En rondetafelconferentie
wo 27 april
Vrij, koningsdag
Do 28 april
Groep 1-2 rapport mee naar huis
vr 29 april
Veteraan in de klas
vr 29 apil
Groep 1-2 vrij ivm studiedag
2 t/m 6 mei
Meivakantie
9, 10, 11 mei Voortgangsgesprekken groep 1-2
wo 11 mei
Bezoek Sassenpoort gr 5-6 en 7-8
Vr 13 mei
Start verhuizing BoemBoem
Praktisch verkeersexamen 7-8
Za 14 mei
Grote verhuizing BoemBoem
Ma 16 mei
BoemBoem in Kubus
Wo 18 mei
Studiemiddag Karin v/d Mortel
26 & 27 mei Vrij Hemelvaart

Kindcentrum

Via deze weg willen wij u bedanken voor alle goede
vragen die u heeft gesteld. Met name de vragen over
de product- en prijslijst. Door uw vragen hebben wij
nogmaals kritisch gekeken naar het product aanbod
en de wensen van ouders/verzorgers in Wijthmen.
Wij constateren dat de productlijst en ook het
aanmeldformulier niet voldoende duidelijk zijn. We
hebben een nieuwe productlijst opgesteld met daarbij
een aanmeldformulier. De prijzen blijven hetzelfde,
maar we hebben, los van de uurprijs, beschreven wat
de bloktijden zijn die u bij een product afneemt.
We zullen de product- prijslijst op de informatieavond
toelichten. Ook bespreken we hoe u het best gebruik
kunt maken van het flexaanbod binnen de
opvangdagen die we op dit moment aanbieden. Na
deze avond publiceren we het op de website.
Na het informerend stuk gaan we om 20.00 uur
verder met de rondetafelconferentie. We vragen u om
op verschillende gebieden mee te denken over het
toekomstige beleid rond het kindcentrum.

Actie Kubu555
Een maand lang is er geld ingezameld voor giro555 door onder andere
flessen in te zamelen, de wasstraat en klusjes te doen.Iedereen heeft zijn
best gedaan en op zijn/haar manier een steentje bijgedragen.
We kunnen met trots zeggen dat er € 1.316,12 is ingezameld!

#Het mooie weer komt er weer aan

Schoolontwikkeling
Met het team en met de MR
bespreken we regelmatig de
inzet en de stand van zaken
bij de beoogde doelen rond
de inzet van de NPO gelden.
We hebben u onlangs
geïnformeerd dat we op
basis
van
de
tussenopbrengsten zien dat
het splitsen van een groep
leerwinst oplevert. Daarom
kiezen we er voor om op
woensdag een deel van de
extra tijd voor groep 3-4 in te
zetten en een deel van deze
tijd
voor
groep
5-6.
Daarnaast zijn we begonnen
aan het uitvoeren van ons
beleid
persoonsvorming
gericht op cultuur. In de
agenda zult u steeds meer
culturele activiteiten tegen
komen. We horen het graag
als u nog suggesties heeft
voor activiteiten in Wijthmen.

Op 6 april was de visitatie op
de Kubus. Ton Senf en Chris
Hermans zijn rondgeleid door
de leerlingenraad. Ton en Chris
hebben gepraat met kinderen,
ouders, orthopedagogen, de
logopediste, de Elshof en de
leraren. Het was een leuke
dag! Er komt van dit bezoek
nog een verslag dat we met u
zullen delen via de website.
Voor ons was heel goed om
even de tijd te nemen en stil te
staan bij alles wat er goed
gaat. Want er gaat heel veel
goed! We hebben de kinderen
op cognitief gebied goed in
beeld.
We
hebben
een
uitstekend team dat stevige
gesprekken voert over wat het
beste is voor onze leerlingen in
Wijthmen. Ook Ton en Chris
kunnen nog niet echt de vinger
leggen op de zere plek gericht
op onze eindopbrengsten. We
hebben nog een aantal tips
gekregen gericht op onze
ambities bij de pedagogische
visie en persoonsvorming. We
kunnen
onze
omgeving
(Wijthmen) hier nog beter bij
betrekken. We hebben in een
korte tijd veel bereikt. Ton en
Chris moedigden ons aan om
over 2 jaar de inspectie uit te
nodigen om vervolgens als
“goed” beoordeeld te worden.

Corona maatregelen

Wanneer uw kind thuis vertelt
dat het met de Tuff bak heeft
gespeeld heeft u mogelijk
even door moeten vragen. Wij
zetten de tuffbakken in om
meer onderzoekend te gaan
werken. In de bovenbouw kan
er een onderzoeksvraag in de
bak geschreven worden en
vervolgens gaan kinderen met
een aantal aanwijzingen op
onderzoek. In de onderbouw
kunnen tuffbakken ingericht
worden als thema tafel en
kunnen kinderen zelf een
verhaal
naspelen
en
kennismaken met materialen.
Onze stageleergroep is op
onderzoek gegaan naar alle
mogelijkheden
met
een
tuffbak en presenteren hun
bevindingen binnenkort aan
het onderwijsteam.

We zien dat we op dit moment te maken hebben met veel ziekte bij de kinderen en bij de collega’s.
Met het loslaten van de corona maatregelen krijgen we volop te maken met de griep en verschillende
kinderziektes die we 2 jaar weinig hebben gezien. Ook hier zullen we even door moeten. We vragen
u om bij klachten passend bij corona een zelftest te doen bij uw kind. Bij een negatieve test mag uw
kind naar school. De maatregel dat u na een positieve zelftest uw kind nog door de GGD moet laten
testen geldt niet meer. U houdt uw kind thuis tot de gestelde quarantaine periode volgens de GGD
voorbij is. Zelftesten voor alle kinderen zijn nog steeds op te halen bij Marja.

Koningsspelen 2022

Vrijdag 22 april is het zover, dan vieren we de Koningsspelen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
We hebben er al heel veel zin in!
Hieronder het programma van de dag:
08.30 uur

bord, beker, bestek mee voorzien van naam
+ plastic tas

Ontbijt in de klas

Opening Koningsspelen
met vlag hijsen en dans

We hijsen gezamenlijk de vlag van de Koningsspelen en zingen het
Wilhelmus.
We dansen met elkaar op het lied ‘Fit voor 10’ van Kinderen voor
kinderen.
U bent van harte welkom om te komen kijken.

9.45 uur

start Koningsspelen

We starten met de spelletjes op het voetbalveld en op het plein.
Wij zorgen tussendoor voor wat ranja en wat lekkers. De kinderen
hoeven dus geen tussendoortje mee.
U bent van harte welkom om te komen kijken.

11.45 uur

Lunchpauze

eigen lunchpakket mee
(eten + drinken)

12.30 uur

Vossenjacht

De kinderen gaan op zoek naar de vossen.

14.15 uur

Naar huis

09.30 uur









Wilt u uw kind op vrijdag een bord, bestek en een beker + plastic tas meegeven, voorzien van
naam?
Voor de sfeer zou het leuk zijn als de kinderen in een rood, wit, blauw of oranje shirt op school
komen.
Wilt u bij zonnig weer de kinderen ’s ochtends alvast insmeren met
zonnebrandcrème? Het is handig dat ze de zonnebrandcrème meenemen
in de tas.
Voor 2 spellen zijn wij nog op zoek naar 2 juten zakken en loopski’s die
we kunnen gebruiken. Wanneer u deze heeft en wij deze mogen
gebruiken, kunt u dit doorgeven aan juf Kirstie of juf Yvonne.
U bent ’s ochtends vanaf 9.30 uur van harte welkom om tijdens de
spelletjes te komen kijken.

Nieuws uit groep 7-8

Bezoekadres:
Website:
www.kubus-zwolle.nl

Op 31 maart maakte groep
7-8 het theoretisch
verkeersexamen. Iedereen
is geslaagd! 13 mei volgt
het praktijkgedeelte.

Erfgenamenweg 14a 8026 PS
Contact:
0529-401369

Groep 8 maakt woensdag en
donderdag de eindcito. Wij
hebben alle vertrouwen in
Hidde, Mathijs, Noa, Daniek,
Romee en Laureen. Succes!

Zwolle-Wijthmen
E-mailadres:
directie.kubus@catent.nl

