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 Nieuwsbrief kindcentrum 
 DE KUBUS 
 Ik, Jij, Wij(thmen) 

Dit motto heeft u met betrekking tot de Kubus 
voor het eerst kunnen lezen in ons huidige 
schoolplan 2019-2022. Het nieuwe schoolplan 
2023-2026 is zo goed als klaar en ook in dit plan 
komt dit motto terug. Niet omdat we er de 
afgelopen 3 jaar niet aan hebben gewerkt, maar 
omdat het smaakt naar meer. We zijn 
ondertussen een kindcentrum waar we 
zorgdragen voor een ononderbroken ontwikkeling 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar in en buiten 
Wijthmen. We willen onze omgeving meer 
inzetten en gebruiken als speel- en leerruimte. 
Omgekeerd willen we ook zichtbaar zijn in onze 
omgeving. De komende maanden staan er 
daarom een aantal leuke, interessante activiteiten 
gepland. Zien wij u misschien tijdens de 
workshopavond op 24 november? Mogelijk komt 
u met  uw (klein)kind bij Sinterklaas op 1 
december? Anders treffen we elkaar vast tijdens 
de kerstwandeling. 

 

Nieuws van het team 
Maandag heeft juf Wilma groep 6-7 verteld dat ze 
met ingang van het nieuwe jaar een fulltime baan 
heeft aangenomen op het Atelier. We vinden het 
heel jammer dat ze weggaat, maar we wensen 
haar natuurlijk een hele fijne tijd toe op het 
Atelier. We zijn al hard op zoek naar goede 
vervanging. We houden u op de hoogte. 
 
We hebben nog geen vervanging gevonden voor 
het zwangerschapsverlof van Sanne. Dus als u 
iemand kent die voor een korte periode rond 20 
uur 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!  
 
Verder in deze nieuwsbrief: 

• Marije Maurice 
• Producten en prijzen kinderopvang 2023 
• Workshops 

• Agenda 
• Sinterklaas 
• Kerstwandeling 
• Vakantie opvang 
• Uitleg portfolio KDV 

 
 
 
 

  

 

Heeft u ideeën of suggesties voor onderwerpen voor de volgende 

workshopavond? We horen ze graag! 



 
 

 Sinterklaas op de Kubus, ook voor 
kinderen van 0-4 jaar! 
 
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij dit jaar voor 
alle kinderen van 0 tot 13 jaar uit Wijthmen langs komt 
op kindcentrum de Kubus! 
 
We nodigen daarom alle kinderen van 0 tot 4 jaar (en 
hun ouder(s)/verzorger(s) uit op donderdag 1 
december van 11.15-12.00 uur op de Kubus.  
 
Wilt u ons laten weten als u met uw (klein) kind(eren) 
dit bezoek komt bijwonen? We horen dan ook graag 
met hoeveel kinderen u komt. Dan kan de 
cadeautjespiet aan de slag! Opgeven kan tot en met 
vrijdag 18 november via de mail:  
Juf Mieke: m.meijer@kinderopvangcatent.nl  
juf Kirstie: k.schoorlemmer@catent.nl  
 
De kinderen die 1 december al 
naar het KDV gaan vieren 
Sinterklaas met ons mee. 
 
Deelt u dit bericht gerust met 
gezinnen met jonge kinderen in 
Wijthmen. Tot dan! 
 
Team kindcentrum de Kubus  
 
 

  

Agenda 

 

Deze week Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 15 november Kinderen groep 5 t/m 8 lootje mee naar huis, let op 17e weer meenemen! 

Donderdag 17 november Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Maandag 21 november Recycle art groep 6 t/m 8 Groep 1 t/m 5 heeft al een insectenhotel gemaakt. 

Dinsdag 22, dinsdag 29 of 
woensdag 30 november 

Ontwikkelgesprekken groep 1 t/m 7, 4 t/m 7 facultatief 

Woensdag 23 november Schoenzetten (KDV op dinsdag, of donderdag) 

Donderdag 24 november Workshopavond  
Groep 1-2 rapportfolio mee 

Vrijdag 25 november Studiedag juf Kirstie Kinderen groep 1 en 2 vrij (groep 3 niet!) 

Maandag 28 november Surprises mee naar school voor de tentoonstelling. 

Dinsdag 29 november Pietengym 

Donderdag 1 december Sinterklaas op school, 8.30 uur aankomst voor alle belangstellenden. 
11.15 uur tot 12.00 uur voor jongste kinderen uit Wijthmen. 
Pietengym 

Week van 5 december KDV kinderen portfolio mee 

Week van 12 december Desgewenst oudergesprekken KDV 

Zondag 18 december Kerstsamenzang in de katholieke kerk 

Woensdag 21 december Kerstwandeling voor alle belangstellenden 

Zaterdag 24 december tot 
en met zondag 8 januari 

Kerstvakantie 
Wel vakantieopvang in de week van 2 januari tot 6 januari 
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Neuromotorische ontwikkeling 
Wij organiseren deze workshopavond in samenwerking met 

Fysioplus. Waarom is een goede neuromotorische ontwikkeling 

belangrijk? Wat doen wij op kindcentrum de Kubus om dit te 

stimuleren en wat betekent dit voor ons handelen? U krijgt het 

antwoord op wie is Krullenbol... 

KWeC 

De uitleg van spelling in blokjes. KWeC koppelt praktische en 

wetenschappelijke inzichten samen in een multi sensoriële 

aanpak. Sinds dit schooljaar werkt de Kubus met KWeC en we 

willen u graag laten ervaren hoe dit werkt en vertellen waarom 

het werkt. 

Basisvaardigheid taal 

Om te leren lezen, hebben kinderen hulp van anderen nodig. 

De basis voor leesvaardigheid wordt thuis en in de peuter- en 

kleutergroep gelegd. Tijdens deze workshop hoort u hoe wij op 

kindcentrum de Kubus kinderen begeleiden bij het leren lezen 

en ook krijgt u tips bij wat u thuis kunt doen.   

Sociaal Wijkteam 

Soms zit je niet lekker in je vel. Of heb je vragen of zorgen over 

je kinderen, je relatie of ondersteuning nodig. Het Sociaal 

wijkteam ondersteunt je bij vragen rondom welzijn en zorg. 

 

Op 24-11-2022 in samenwerking met: 

──── 

Caroliene Teunissen (sociaal wijkteam) 

──── 

Fysioplus 

──── 

Team kindcentrum de Kubus 

──── 

 
 

KINDCENTRUM DE KUBUS 
Organiseert 1 á 2 keer in het jaar een informatieve avond 
op de Kubus, met thema’s gericht op opvoeden en 
basisonderwijs. Mogelijk vindt u het interessant om een 
avond bij te wonen of heeft u tips voor een thema. 
Aanmelden kan via directie.kubus@catent.nl of bel: 0529-
401369 

 
 
Inloop vanaf 19.30 uur.  
Voor de 1e ronde (start 19.45 uur) kiest u 1 thema.   
De 2e ronde is centraal en staat in het teken van de 
neuromotorische ontwikkeling (start 20.45 uur).  
Eindtijd 21.30 uur. 
 
We hopen u te zien op de Kubus. 

 

Vakantieopvang 

Helaas ondervinden wij nog 

regelmatig problemen bij het 

gebruik van KidsAdmin.  

Zo ook bij het aanvragen van 
vakantieopvang. De 
vakantieopvang staat er nog niet 
standaard in. Afmelden is dus niet 
nodig voor de BSO. Aanmelden 
voor de vakantie BSO kan door 
voor die dag extra opvang aan te 
vragen. De tijd komt dan op 
14:15-18:30 te staan. Deze 
passen wij dan handmatig aan 
naar 7:00-18:00. Excuses voor 
het ongemak. We hopen dat alle 
problemen met ingang van het 
nieuwe jaar zijn opgelost. 

Portfolio 

Kijk! is het instrument dat kindcentrum de Kubus gebruikt voor het in 

kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar. Op 

diverse ontwikkelingsgebieden hebben wij een activiteitenaanbod 

afgestemd op de verschillende fasen in ontwikkeling van kinderen. Wij 

observeren de kinderen tijdens dit spelaanbod en brengen dit 2x in het 

jaar in kaart. U ontvangt in het (rap)portfolio het overzicht van deze 

bevindingen. Desgewenst kunt u hierover met de pedagogisch 

medewerkers en/of de leraren in gesprek. 

Het (rap)portfolio blijft in ontwikkeling. We streven ernaar dat het 

rapportfolio een compleet beeld geeft van de brede ontwikkeling van 

uw kind(eren) van 0 tot 13 jaar. Het academisch onderzoek van dit jaar 

richt zich op de vraag “Hoe krijgen kinderen op de Kubus zicht op hun 

eigen persoonsvorming?”  

De taak die wij op de Kubus onszelf gesteld hebben is werken aan de 

beeldvorming bij wie wil ik zijn, wat betekent dit voor mijn handelen en 

wat kan ik bijdragen aan mijn ideaal? Dat houdt in dat we leerlingen 

zoveel mogelijk in contact brengen met verschillende beelden (culturen, 

geloven, levenswijzen, e.d.). School biedt ruimte en tijd waarin je jezelf 

niet alleen steeds beter leert kennen, maar waarin je je ook leert te 

oriënteren op de wereld. Omdat we niet weten wat onze leerlingen in 

de toekomst tegen zullen komen is ons streven op dit moment om de 

horizon van onze leerlingen te verbreden en ze te laten zien dat er nog 

meer is in de wereld dan wat er op dit moment in hun vizier is.  

Persoonsvorming is ook in het schoolplan een belangrijk speerpunt.    

  



 

 

 

 Is Sinterklaas er al?                     
#na de boswandeling peuters 

 

Producten en prijzen kinderopvang 2023 
In overleg met het bestuur en de oudervertegenwoordiging  van 
kinderopvang Kubus hebben we het product en prijsaanbod voor 
2023 vastgesteld. U vindt het nieuwe aanbod in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. De volgende punten zijn voor u goed om te weten: 
• De standaard openingstijd wordt 7.30 uur tot 18.15 uur.  

• We hebben de tijden van het KDV en de VSO/ BSO op elkaar 
afgestemd. Ook het KDV kan nu vervroegd opvang afnemen. 
Vervroegde afname kan van 6.30 uur tot 7.30 uur, inclusief 
ontbijt (wanneer van toepassing). 

• Het aanbod kinderdagverblijf op maandag staat nu ook in het 
aanmeldformulier en in het productaanbod. 

• We berekenen de hoge kosten in levensonderhoud niet door 
in onze prijzen. We gaan wel mee met de landelijk 
vastgestelde verhoging van 5,58%. 

• De bijdrage in kosten die u terug kunt krijgen van de belasting 
gaat ook omhoog. Onder aan de streep bent u dus 
waarschijnlijk iets goedkoper uit. 

• Wij kunnen door de samenwerking met het Atelier 52 weken 
opvang aanbieden. Een aantal 48 weken producten zijn 
hierdoor komen te vervallen. Mogelijk neemt u hierdoor wat 
meer weken opvang af dan u nodig heeft, maar de uur prijs 
is voordeliger en uw eigen bijdrage is minder dan bij de oude 
48 weken producten. De extra opvang uren komen bij uw 
ruiluren.  

• Omdat het LRK-nummer van het Atelier in alle BSO contracten 
genoemd moet worden krijgt elk gezin dat gebruik maakt van 
de BSO een nieuw contract toegestuurd. Wanneer u niets wilt 
wijzigen krijgt u het product aangeboden dat het best aansluit 
bij het product dat u nu afneemt.      

• We hebben besproken of we de opvangtijden nog wat beter 
af kunnen stemmen op uw wensen. Echter het boeien en 
binden van medewerkers heeft op dit moment, in deze krappe 
arbeidsmarkt, prioriteit. Dat maakt dat we voor nu besloten 
hebben om nog steeds één blok naschoolse opvang aan te 
bieden. Te weten van 14.15 uur tot 18.15 uur. We blijven 
dit wel jaarlijks evalueren en mogelijk zal dit in de toekomst, 
met de groei van de kinderopvang, beter afgestemd kunnen 
worden op uw wensen. 
 

Voor nu vragen we u om na te gaan of u naar aanleiding van het 
productaanbod van 2023 een nieuw contract wilt afsluiten. We 
horen het graag via directeur.kubus@kinderopvangcatent.nl.  
  

  
 

 Marije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag kregen wij het 
droevige bericht dat Marije 
Maurice is overleden. Marije 
was bij veel kinderen en 
ouders in Wijthmen bekend als 
één van de vaste gezichten bij 
BoemBoem. We wisten dat 
Marije ziek was, maar toch 
kwam dit nieuws onverwacht 
snel. Namens de kinderen, de 
ouders en het team condoleren 
we de familie met het verlies. 

 
 
  

 

Website: 
 

Contact: 

 

E-mailadres: 

www.kubus-zwolle.nl 0529401369 directie.kubus@catent.nl 
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