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Agenda 

ma 28 febr 
MR Kubus & OV BoemBoem 
overleg 

di 1 maart 
Wij vieren Carnaval, kinderen 
mogen verkleed naar school 
Finale Kubus got talent! 

vr 4 maart Groep 3 t/m 8 rapport mee 

14-18 maart Oudergesprekken 

vr 1 april Deelname aan Mooi Schoon! 

wo 6 april Visitatie door oud inspecteurs 

vr 15 april Goede vrijdag vrij 
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Veel 2-en in de datum waarop ik u deze 
nieuwsbrief toestuur. Toevallig, wat mij 
betreft, maar een passende symboliek voor 
het komende jaar. Met z’n 2-en gaat het beter. 
Iets dat wij de kinderen op de Kubus 
regelmatig meegeven. Alleen ga je misschien 
wel sneller, maar met zijn 2-en kom je verder.  
De kinderopvang en basisschool de Kubus 
gaan in Wijthmen samen verder. Meer 
hierover leest u in deze nieuwsbrief.  
 
Ook is Yvonne de komende maanden letterlijk 
met z’n 2-en. Yvonne en Erik verwachten in 
juli hun 2e kindje. Wij wensen Yvonne een 
voorspoedige zwangerschap toe! 
 
Ook zijn wij nog hard op zoek naar een 2e 
leerkracht voor groep 3-4 nu Ilse met haar 
WPO op de Kubus is gestopt. We hopen u na 
de vakantie meer te kunnen vertellen over een 
structurele oplossing voor dit schooljaar. 
 
Verder in deze nieuwsbrief 

 Coronamaatregelen 
 Schoolontwikkeling 
 Kindcentrum 

 

Coronamaatregelen 
  
Wanneer we straks terugkomen van vakantie zijn de 
coronamaatregelen versoepeld. Hieronder leest u wat 
dit voor de Kubus betekent; 

 Ouders kunnen zonder afspraak weer binnen 
lopen. Ouders/ verzorgers van kinderen uit 
groep 1-2 mogen op dinsdag en vrijdag de 
kinderen in de klas brengen en samen de 
schooldag starten. Wij zijn heel blij met deze 
versoepeling. Ook omdat we voor het uitvoeren 
van onze NPO plannen en het goed vormgeven 
van het kindcentrum niet zonder fysieke 
contacten met onze ouders kunnen.  

 Het isolatieadvies na besmetting wordt  ingekort 
van zeven naar vijf dagen en het quarantaine-
advies van veertien naar tien dagen. Hopelijk zal 
dit ook de druk op het tekort aan leerkrachten 
ten gevolge van quarantaine iets verlichten.  

 Het dringend advies voor het gebruik van 
mondkapjes in de school en de anderhalve meter 
maatregel is niet langer van kracht.  

 De zelftesten blijven beschikbaar voor het 
onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7 
en 8 van de basisschool. Er kunnen meer 
zelftesten worden aangevraagd, ook voor de 
onderbouw. 

 
 

 
 Na de vakantie krijgt u de uitnodiging om in te tekenen voor de 

ontwikkelgesprekken van de kinderen uit groep 3 t/m 8. 

 Roy van der Veen is leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle 

en aangewezen als contactpersoon van de Kubus. 

 



 

 
 

 #Kubus got talent 

 

                            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. 
De doelen rond scholing van 
het team zijn grotendeels 
behaald. Ook zien we op 
sociaal-emotioneel gebied 
dat de rust grotendeels weer 
terug is op school. Het 
groepsdoorbroken spelen en 
werken draagt daar zeker 
positief aan bij. Binnenkort 
starten we weer met 
Rots&Water in groep 3-4 en 
het Marietje Kessels project 
in 7-8.  
De cognitieve resultaten bij 
begrijpend lezen en rekenen 
gaan de goede kant op. 
Spelling en technisch lezen 
blijven nog achter. De 
kinderen hebben de 
leerkracht en de tijd op 
school nodig om spelling 
categorieën te herhalen te 
automatiseren en voldoende 
leeskilometers te maken. 
Onze aandacht blijft, wat dit 
betreft, voorlopig vooral 
gericht op de middenbouw. 
In de NPO plannen zetten we 
ook in op cultuuronderwijs 
samen met de Stadskamer 
en contacten met ouders. Dit 
kunnen we nu met de 
versoepelingen oppakken. 
We houden u op de hoogte.  

 Tijdens de studiedag van 9 
februari hebben de collega’s 
van het onderwijsteam Kubus-
Sint Nicolaas hun visie op het 
pedagogisch handelen in het 
onderwijs gepresenteerd. De 
eerste conclusie is dat we 
veelal op één lijn liggen. Leren 
en spelen is iets dat we samen 
doen op de Kubus. Ook willen 
we kinderen nog meer betrek-
ken bij hun ontwikkelproces. 
Daarvoor is 
het belangrijk 
dat we 
dezelfde 
“groei” taal 
gebruiken. 
We gaan 
binnenkort 
ook met u het 
gesprek 
hierover aan. 

 Ook heeft Manon Schrijver 
een presentatie gehouden 
over de neuromotorische 
ontwikkeling van het brein. 
Wanneer de primaire reflexen 
niet voldoende uitgedoofd zijn 
kan dit de latere ontwikkeling 
en het leren in de weg staan. 
Deze kennis nemen wij mee in 
ons activiteiten aanbod in 
groep 1-2 en bij het spel 
aanbod straks op het 
kinderdagverblijf. 



Kindcentrum 
3 weken geleden zijn alle betrokkenen geïnformeerd dat Boem Boem gaat stoppen met het verzorgen 
van kinderopvang in Wijthmen. We waren samen al op weg richting het vormen van een kindcentrum. 
Inhoudelijk zou er niet veel veranderen, behalve dat we gezamenlijke doelen na zouden streven en 
dat de verschillende visies dichter bij elkaar zouden komen.  
Nu Boem Boem gaat stoppen gaan wij door met de plannen zoals die er al lagen. Stichting 
kinderopvang Catent gaat zorgdragen voor de opvang in Wijthmen. Wij zijn blij dat een aantal collega’s 
van Boem Boem heeft aangegeven mee te willen gaan naar Stichting kinderopvang Catent. We willen 
het warme, pedagogisch sterke dat Boem Boem altijd heeft gehad graag behouden en voortzetten. 
Ook kunnen kinderen gewoon blijven sporten bij de gymvereniging, ook als ze naar de BSO gaan.  
 
De plannen voor het kindcentrum komen nu wel in een stroomversnelling. Alles moet nu op zeer korte 
termijn onder 1 dak komen. Wij zien mooie kansen voor de toekomst, maar dat is een proces wat we 
met ruggespraak van alle ouders willen doorlopen. We zullen met de oudervereniging van Boem Boem 
en de medezeggenschapsraad van de Kubus bespreken hoe we kunnen peilen waar de behoefte ligt 
en nagaan wat een mooi toekomstperspectief is voor het kindcentrum in Wijthmen.   
 
Er gaat de komende weken dus nogal wat gebeuren in en rond de school en de opvang. We houden 
u via de website en de nieuwsbrieven op de hoogte. In juni zullen we samen met Boem Boem en de 
Elshof de deuren open zetten voor een gezellig samenzijn. U ontvangt nog een uitnodiging. 
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