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Kindcentrum de Kubus

Groepsindeling
Vandaag zijn de eerste contracten voor de
kinderopvang verstuurd. Omdat de prijzen voor de
voorschoolse opvang niet goed in het systeem
stonden worden deze contracten waarschijnlijk
morgen verstuurd. Na 24 juni gaan we de
groepsnamen die de leerlingenraad kiest uit de
prijsvraag gebruiken. Tot die tijd hebben de
groepen een nummer (KDV1, KDV2, BSO1 enz.). In
de eerste week van juni hoort u wie de mentor van
uw kind is.

Vakantie & vrije dagen
2022-2023

1e schooldag
Stichtingsdag
Herfstvakantie
Studiedag 1-2
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag 1-2
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 29 augustus 2022
woensdag 5 oktober 2022, alle
kinderen vrij, geen opvang
mogelijk
maandag 17 oktober t/m vrijdag
21 oktober 2022
vrijdag 25 november 2022, alleen
groep 1-2 vrij! Er komt een
vervanger voor groep 3.
ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan
2023, géén opvang mogelijk van
ma 26 dec t/m vr 30 dec 2022.
woensdag 15 februari 2023, alle
groepen vrij
maandag 27 februari t/m vrijdag
3 maart 2023
vrijdag 7 april 2023
maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m vrijdag 5
mei 2023
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19
mei 2023
vrijdag 26 mei 2023, alleen groep
1-2 vrij! Er komt een vervanger
voor groep 3.
maandag 29 mei 2023
maandag 24 juli 2023

Door de lage instroom in groep 1 starten wij het
schooljaar 2022-2023 op school met deze groepen:
Groep 1-2-3 vormt een combinatiegroep
Groep 4-5 vormt een combinatiegroep
Groep 6-7 vormt een combinatiegroep
Groep 8 vormt een enkele groep
Het personele plaatje is nog niet helemaal rond.
Wanneer dit rond is en besproken met de MR, delen
we dit vervolgens met u in de nieuwsbrief.

Zegt het voort… vrijdag 24 juni vieren wij de opening van kindcentrum de
Kubus in Wijthmen. De hele dag kunnen belangstellenden binnen en buiten
Wijthmen binnenlopen voor een kijkje op onze locatie. Het programma voor de
ouder(s) / verzorger(s) van kinderen op het kindcentrum start om 16.00 uur.
U krijgt nog een aparte uitnodiging voor deze dag.

Wat leuk dat je dit leest want dit betekent dat wij elkaar vaak
gaan zien. Ik wil me dan ook graag aan jou voorstellen. Mijn
naam is Sanne en samen met mijn vriend Jos en zoontje Joep
woon ik in Ommen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
tennissen, creatief bezig te zijn, te koken en bakken, te relaxen
met een goed boek, te snuffelen bij de kringloop of om gewoon
helemaal niks te doen.
Ik kijk er naar uit om jou te leren kennen en om te kijken wat
jij leuk vindt om te doen. Waar ik stiekem het meest naar uit
kijk is om samen leuke avonturen te beleven en een hoop lol te
maken!
Ik ben op de Kubus tijdens de
voorschoolse en naschoolse opvang. Op
maandag- en dinsdagochtend ben ik
ook te vinden op de Sint Nicolaas in
Liederholthuis want daar ga ik ook aan
de slag als onderwijsassistent. Ook zal
ik nog op andere locaties gaan
ondersteunen.

Per 1 juni kom ik het team van de Kubus versterken op
maandag, dinsdag- en donderdagmiddag.
Samen met mijn vriend woon ik in Zwolle en verheug mij nu al
op de dagelijkse fietstochten naar Wijthmen. Ik begeleid de
jongste groep van de BSO. Gedurende de dag zullen Sanne en
ik activiteiten aanbieden voor alle kinderen van verschillende
leeftijden. Met een jarenlange ervaring in het runnen van BSO's
en activiteiten begeleiden op peuterspeelzalen en BSO’s en
bovenal een blijvende toewijding voor de ontwikkeling van ieder
kind ben ik er klaar voor.
Mijn interesses met betrekking tot activiteiten liggen mede door
mijn achtergrond als kunstenaar op
creatief gebied, zowel binnen als buiten
de locaties. Maar ik houd ook van
techniek en experimenten, of van een
potje voetballen en andere sportieve
spelletjes. Verder neem ik mijn passie
voor planten en duurzaam moes
tuinieren ook graag mee.

Zie ik je snel? Groetjes Sanne

Tot ziens! Ellen Hofstra

Mijn naam is Mieke Meijer. Ik ben
getrouwd met Gerben en ben moeder
van 3 zoons.
Na 15 jaar apothekersassistente te zijn
geweest, was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Daarom ben ik in 2019
gestart
met
de
opleiding
tot
pedagogisch educatief professional aan
de Katholieke Pabo in Zwolle. In 2021 mocht ik hiervan mijn
diploma in ontvangst nemen.
Ieder kind mag worden wie het wil zijn. Soms gaat dat vanzelf,
een andere keer is er iets meer ondersteuning nodig. Kijken
naar het kind, daar als professional op aansluiten en op die
manier een stukje kunnen en mogen bijdragen aan de
ontwikkeling is iets waar ik blij van word. Ik vind het daarom
ontzettend leuk om aan de slag te gaan op kindcentrum De
Kubus. Jullie kunnen me op verschillende plekken tegenkomen.
Op maandagmiddag werk ik namelijk op de BSO en op de
dinsdag en donderdag op het KDV/ de peutergroep. Ook zal ik
de taak van pedagogisch coach op me nemen binnen de
VSO/BSO en het KDV. Kortom, een mooie nieuwe uitdaging
waar ik heel veel zin in heb!
Ik zie er naar uit om jullie en jullie kind(eren) te ontmoeten.
Samen gaan we er een mooi kindcentrum van maken!
En mochten jullie nog vragen hebben… stel ze gerust.
Groetjes Mieke

Mijn naam is Marleen Lopulissa. De
meeste ouders kennen mij van Boem
Boem, waar ik 21 jaar vennoot ben
geweest. Inmiddels heb ik heel wat
kinderen
uit
Wijthmen
mogen
opvangen,
verzorgen
en
zien
opgroeien.
Vanaf 1 juni ben ik voornamelijk
werkzaam
als
pedagogisch
medewerker op de verticale groep (0
tot 4 jaar) van kindcentrum de Kubus.
Op donderdagmiddag zal ik op de BSO te vinden zijn en 2
ochtenden in de week doe ik de arrangementsbegeleiding (als
onderwijs ondersteunende) op school.
Ik ben al heel wat fijne jaren samen met mijn man Gilbert en
wij hebben 2 zoons; David van 15 en Levi van 12 jaar. Wij
wonen met veel plezier in de wijk Stadshagen in Zwolle. Als ik
er tijd voor heb hou ik er van om lekker te kokkerellen, ik luister
graag naar muziek en kijk graag naar woonprogramma’s.
Ik kijk er naar uit om voor de groep te staan bij kindcentrum
de Kubus en ga deze nieuwe uitdaging met enthousiasme
tegemoet!
Hartelijke groeten,
Marleen Lopulissa

