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Een goede start…

De eerste 4 schoolweken zitten erop. We zijn goed
begonnen en zijn lekker aan het werk. Er komt steeds
meer afstemming in het denken en handelen tussen
opvang en onderwijs. Door de goede samenwerking
wordt de doorgaande lijn in afspraken en visie duidelijk
voelbaar en zichtbaar.

We hebben opnieuw gekeken naar ons opvang aanbod
met als doel; een goede afstemming tussen KDV-BSOPSZ en school. Daarnaast willen we beter aansluiten
bij de wensen van ouder(s)/ verzorger(s) en daarnaast
(vakantie)opvang bij het Atelier mogelijk maken zodat
we ruimere opvangmogelijkheden kunnen bieden. Ook
is vanaf 1 oktober de kinderopvang ook op maandag
open! Als gevolg van de aanpassingen krijgt u
We hebben op 1 juni een aantal nieuwe collega’s binnenkort mogelijk een nieuw contract aangeboden.
mogen verwelkomen en op 1 augustus nog een Met het nieuwe aanbod hopen we dat we nog beter bij
aantal. Verderop in deze nieuwsbrief stellen die uw wensen kunnen aansluiten.
laatste zich kort aan u voor.

Nieuws van het team

Sanne had vorige week een feestelijke
mededeling. Ze heeft niet alleen getrakteerd
voor haar verjaardag, we hebben ook gevierd
dat Sanne en haar man Jos een broertje of zusje
voor Joep verwachten. Gefeliciteerd! We wensen
Sanne een fijne zwangerschap toe.
Dit betekent wel dat we op de Kubus en op de
Sint Nicolaas op zoek moeten naar tijdelijke
vervanging. Nu zal dat vooral wat betreft haar
taak als pedagogisch medewerker best een
uitdaging zijn in deze tijd. Dus als u iemand kent
die voor een korte periode een aantal uurtjes in
de week de voorschoolse opvang en/of de
naschoolse opvang horen wij het graag!
Misschien kent/weet u iemand uit Wijthmen of
omgeving die ons af en toe uit de brand wil
helpen bij tekorten door ziekte? Dan houden wij
ons ook aanbevolen!

Op dit moment schrijven wij ons schoolplan voor het jaar 2023-2026. Hierin
hebben we nadrukkelijk aandacht voor verbinding met- en zichtbaarheid in
Wijthmen (en omgeving), voor de doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar en de
neuromotorische ontwikkeling. Tijdens een informatieavond in november
zullen wij u over deze laatste informeren. De uitnodiging hiervoor ontvangt u
binnenkort.

Samen lezen #bibliotheek voor
iedereen

Even voorstellen

Privacy

Hé allemaal, via deze weg wil ik
mij aan jullie voorstellen. Ik ben
Manon van Asselt, 31 jaar en
woon met mijn man Kevin en
zoon Jax (0) in Wijhe. Ik vind
het erg leuk om samen met
mijn gezin op pad/ vakantie te
gaan, lezen, koken en met
vrienden af te spreken. Ik heb
veel zin om jullie te leren
kennen en op de Kubus te
mogen werken. Ik ben op
dinsdag tot en met de vrijdag te
vinden in groep 6/7. Heeft u
vragen? Kom gerust langs!
Mijn naam is Wilma Terpstra en
ik werk dit jaar op maandag in
groep 6 en 7. Ik ben een paar
maanden geleden verhuisd van
Uithoorn,
naar
Tuk.
De
omgeving is hier prachtig en ik
geniet altijd van het ritje van
huis naar school. Op 8 augustus
blies ik 50 kaarsjes uit, tijdens
de vakantie in Italië. Als ik
thuis ben, ga ik graag wat
werken in de tuin of probeer ik
een lekker recept uit. Zingen, tekenen en lezen zijn ook zo
wat van mijn liefhebberijen. Alvast tot maandag!
Ik ben Sharon, 28 jaar en ik
woon met mijn vriend in
Mariënheem.
Twee
jaar
geleden heb ik er voor gekozen
een carrière switch te maken en
ben ik de opleiding ‘pabo
deeltijd verkort’ gaan volgen.
Hier heb ik geen seconde spijt
van gehad! Hiervoor werkte ik
bij de gemeente Raalte, maar
sinds vorig jaar december ben ik werkzaam in de pool van
Catent. Het grootste deel van mijn vrije tijd besteed ik
handbal, dat is mijn grootste hobby. Daarnaast houd ik van
reizen, vooral met de tent en ga ik graag uit eten met
familie en vrienden.
Contact:
Website:
0529-401369
www.kubus-zwolle.nl

Via deze weg willen we iedereen
nogmaals
vragen
om
de
privacyvoorkeuren in Parro aan te
geven! We missen vooral nog de
informatie over het uitwisselen met
de opvang en het plaatsen van foto’s
op facebook. Dit zijn nieuwe regels
die we hebben toegevoegd. Ouders
van
kinderen
van
het
kinderdagverblijf
hebben
een
formulier meegekregen waarop ze de
voorkeuren kunnen aangeven. Wij
vragen u deze zo snel mogelijk weer
bij ons in te leveren.

KIJK!

We hebben voor het kindcentrum het
observatie instrument KIJK! 0 t/m 7
jaar aangeschaft. Op basis van
professionele observatie kijken we
op school, de peuterzaal en het KDV
met
behulp
van
KIJK!
per
ontwikkelingsaspect in welke fase
een kind zich bevindt. Dit betekent
dat we ook gericht activiteiten
aanbieden om aan ontwikkeldoelen
te werken (beredeneerd aanbod).
Aan de hand van de observaties
passen we waar nodig het aanbod
aan. We vullen 2x in het jaar de
registratie in. U krijgt 2x in het jaar
de uitkomsten van deze observaties
in het rapportfolio en bespreken deze
met u. Zo volgen wij samen de
ontwikkeling van uw kind(eren).

E-mailadres:
Directie.kubus@catent.nl

Bijlage(n) bij de nieuwsbrief
SWTZ, regelingen voor gezinnen in Zwolle met een laag inkomen.
Sinterklaas heeft afgelopen week contact gezocht met juf
Kirstie. Regelpiet had niet meegekregen dat de Kubus nu een
kindcentrum is en heeft naast de Kubus een andere school
ingepland. Sinterklaas wil alle tijd nemen voor de kinderen op kindcentrum
de Kubus. Daarom hebben we in overleg het Sinterklaasfeest op
kindcentrum de Kubus verplaatst naar donderdag 1 december. U krijgt
tegen die tijd meer informatie over de tijden en dergelijke.

Agenda
Do 29 sept

Schoonmaak/klus avond 1e ronde

Wo 5 okt

Kinderen vrij, studiedag

Vr 14 okt

Kirstie afwezig, invaller Angela Bekedam.

Ma 17 t/m vr 21 okt

Herfstvakantie, opvang wel mogelijk

