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Algemeen
Maatregelen Corona
Ook dit jaar starten we helaas weer met een corona update. Gelukkig zijn de regels en richtlijnen niet meer zo streng
en strikt als vorig jaar. We gaan de volgende richtlijnen hanteren.
•
•
•

Alle leerlingen gaan volledig naar school, behalve bij klachten (koorts, benauwdheid of veel hoesten). Bij
twijfel blijf je thuis. Zie hiervoor ook de nieuwste beslisboom.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

Voor de Kubus geldt daarnaast nog het volgende:
• Ouders en/of verzorgers blijven buiten de hekken. Leerkrachten kunnen hier een uitzondering op maken. Dit
omdat we niet de 1,5 meter kunnen waarborgen.
• Op afspraak kunnen ouders het gebouw in.
Schooltijden
Vanaf dit schooljaar hebben wij 5 gelijke dagen voor alle klassen.
groep
maandag
dinsdag
woensdag
1 t/m 8
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00

donderdag
08.30-14.00

vrijdag
08.30-14.00

De leerlingen mogen vanaf 8:20 het schoolplein op en direct naar binnen. Ze zullen dan in de klas gelijk rustig
zelfstandig aan het werk gaan.
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Vakantierooster
herfstvakantie
Leste Mert
Kerstvakantie
carnavalsvakantie
Goede Vrijdag
2de Paasdag
hemelvaart
meivakantie
2de Pinksterdag
zomervakantie

23 oktober t/m 31 oktober 2021
4 & 5 november 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
26 mei 2022
23 april t/m 8 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022*

*De zomervakantie start eerder dan in de rest van regio Zuid, vanwege de Nijmeegse vierdaagse
Studiedagen
vrijdag 17 september 2021
maandag 6 december 2021
dinsdag 1 februari 2022
vrijdag 27 mei 2022
Verkeerssituatie
Onze voorkeur gaat er naar uit dat de leerlingen zoveel mogelijk lopend naar school komen.
De ouders, die hun kind(eren) met de auto naar school brengen parkeren op het parkeerterrein tegenover de Jumbo
of in de Ooievaarstraat of Margrietstraat.
Leerlingen worden niet in de Irenestraat afgezet vanuit veiligheidsredenen.
Voor de ouders, die hun kinderen fietsend naar school brengen, is naast de hoofdingang een “sluis” gerealiseerd
waar de fiets van de ouder gestald kan worden. De ordening van de fietsenstalling wordt in de klassen besproken.
De leerlingen mogen om veiligheidsredenen niet op de speelplaatsen fietsen.
Parro
In de bijlage een uitleg voor het gebruik van Parro. Ons communicatiemiddel. Zorg ervoor dat de app geüpdatet is
voor optimaal gebruik.
Ziekmeldingen
Leerlingen moeten via Parro worden ziekgemeld.
Privacy voorkeuren aangeven.
Wilt u aub binnen Parro aangeven wat uw privacy voorkeuren zijn met betrekking tot beeldmateriaal. Voor de
groepen 1-2 dient er ook toestemming te worden gegeven voor de logopedische screening en motorische screening .
Bereikbaarheid school
De school is telefonisch bereikbaar vanaf 08:30 t/m 12:00 en vanaf 13:00 t/m 15:00.
U kunt het personeel ook bereiken via Parro.
Traktaties
Traktaties mogen dit school jaar nog wel. Hierbij gaat het om kleine traktaties, bijvoorbeeld fruit, klein snoepje of
koekje. De traktaties hoeven niet meer per se voorverpakt te zijn.

September 2021
Legionella
Op de Kubus zijn de leidingen afgelopen week goed doorgespoeld om ervoor te zorgen dat de legionellabacterie
geen kans heeft.

Rooster gym- en zwemles
De groepen 3 en 4 beginnen vanaf 15 september met hun gym- en zwemlessen, de indeling van deze groepen
ontvangt u op een later tijdstip.
De overige gymlessen starten vanaf dinsdag. Sommige klassen starten om half 9 met gymmen. Die kinderen kunnen
dan meteen bij de sporthal starten. Vanaf 8:15 is daar een leerkracht aanwezig. De leerlingen van de VSO zullen
samen met de andere gymleerkrachten naar de sporthal lopen.
Gymlessen

8.30-10.00
10.00-11.30
12.30-14.00

maandag
zelf
8b*

zelf
8a

dinsdag
Maikel
5b
7c
7a

zelf
6c
7b
6b

woensdag
Ronnie
8c
5a
4 Ronnie

zelf
6a
5c
3 Helen

Zwemmen
We hebben jullie ondersteuning echt nodig tijdens de zwemlessen. Voor de veiligheid van de leerlingen volgen we
strikt het zwemprotocol. Daarvoor moeten er continu 2 toeschouwers op de kant van het zwembad zijn om toezicht
te houden. Dit kunnen we niet faciliteren vanuit school. Hier hebben we u als ouder/verzorger/opa/oma echt voor
nodig. Als er niet per keer twee hulpvolwassenen zijn, dan kan de zwemles niet doorgaan. Als u komt ondersteunen
is dit voor minimaal 1 periode geef dit aan bij juf Tineke . t.strik@groeisaampo.nl
Klassenouders
We zijn op zoek naar betrokken klassenouders!
Wat houdt het klassenouderschap in het kort in?
De klassenouder:
•
is de contactpersoon voor zowel de leerkracht als overige ouders
•
regelt met de leerkracht allerlei zaken. Hierbij kunt u denken aan het regelen van hulp
bij een excursie of schoolreisje.
Heeft u belangstelling voor deze bijzondere taak, geeft dit dan voor vrijdag 3 september door aan de leerkracht.
Informatieavonden
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie!
Hoofdluiscontrole
Wij vragen u om zelf thuis een hoofdluiscontrole uit te voeren. Als u twijfelt of het lastig vindt hoofdluis te
herkennen, neem dan even contact op met de leerkracht.
Mocht u tussentijds hoofdluis bij uw kind ontdekken, wilt u dit dan aan de leerkracht laten weten.
Schoolgids, kalender en infoblad
De schoolgids, de kalender en het infoblad worden digitaal uitgegeven. De kalender en de schoolgids staan na
instemming van de IKC Raad op de website. We zullen u hierover informeren.
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Tussendoortjes en lunch
Als tussendoortje kiezen we voor groente of fruit en tijdens de lunch op school eten de kinderen gezond. Voor wat
betreft het drinken op school laten we de keuze bij u, maar hopen we op een gezonde keuze zoals: water, fruitwater
of thee. Dit schooljaar gaan we actief aan de slag met ons voedingsbeleid. Daarover later in het jaar meer.
Rots en water
Dit jaar bieden we een rots en watertraining aan voor de groepen 4 t/m 7 o.l.v. Ans de Louw. Er zullen verschillende
groepen starten. Als de leerkracht denkt dat uw kind daar baat bij zou kunnen hebben dan heeft de leerkracht dit
met u besproken. Uit het aantal aanmeldingen moet een keuze gemaakt worden omdat er maar 6 kinderen in een
training mee mogen doen. Deze keuze wordt zorgvuldig gemaakt door de leerkrachten en de IB-er ( Linda van Elk /
Daisy Konings/ Karin Kemper) De ouders van de kinderen, die daaraan mee gaan doen, worden geïnformeerd
middels een aparte brief. Denkt u zelf dat uw kind baat zou hebben bij deze training, dan kunt u een mailtje sturen
naar k.kemper@groeisaampo.nl . De startdatum moeten we nog nader bepalen maar is zo spoedig mogelijk.
KIES
Kinderen In EchtscheidingsSituaties (KIES) Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze.
Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Het ene kind trekt zich misschien terug, terwijl
het andere kind juist zijn boosheid uit door slecht te luisteren in de klas. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen
kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat
ze moeilijk vinden van de scheiding. In kleine groepen (maximaal 6 kinderen) en onder begeleiding van een
gecertificeerde KIEScoach komen de kinderen op school bijeen. U als ouder wilt zeker niet dat uw kind last heeft van
de scheiding, maar u vindt het misschien toch lastig om ze hierin te begeleiden. KIES biedt de kinderen een
onafhankelijke plek om over de scheiding te praten door middel van verschillende creatieve (spel)activiteiten.
Onderzoek door de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de
scheiding en het contact met de ouders verbetert. Daarnaast is KIES opgenomen in de databank van effectieve
interventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Om uw kind aan KIES deel te laten nemen is schriftelijke
toestemming nodig van beide ouders of voogden. Kinderen kunnen deelnemen aan de KIES-groep als hun ouders
minimaal een half jaar geleden uit elkaar zijn gegaan. Het KIES-programma is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m
8. Aanmelden van uw kind kan vanaf nu. U kunt een mail naar Karin Kemper sturen als u denkt dat deze training
goed voor uw kind zou kunnen zijn: k.kemper@groeisaampo.nl.
De startdatum moeten we nog bepalen. We beginnen met een informatieavond (nog nader te bepalen) op school of
online voor de ouders van de kinderen, die gaan deelnemen aan KIES. Er zijn 8 bijeenkomsten voor de kinderen, die
telkens een uur duren. Dit is tijdens schooltijd. Na de bijeenkomsten is er een evaluatieavond op school of online
voor deze ouders. Meer informatie over KIES kunt u vinden op de website www.kiesvoorhetkind.nl. School algemeen
Jacquelijn van der Vijver is orthopedagoog en gecertificeerd KIES-coach en zal de kinderen gaan begeleiden. Wilt u
contact met haar opnemen, dan kan dit via e-mail of telefoon: W: www.hetkompaz.nl E:j.vdvijver@hetkompaz.nl T:
06-20708268
Start nieuwe collega’s.
Dit schooljaar starten de volgende collega’s nieuw bij ons op de kubus
Noor Fennis (8C)
Kyara van Verseveld (oa midden/bovenbouw)
Jeroen Peek (zij-instromer groep 4)
Renske Yff (7a Lio- stagiare)
De nieuwe collega’s stellen zich via Parro aan de desbetreffende klassen voor.
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Muziekles

Muziekles
Wil je een instrument gaan bespelen of zingen? Meld je dan snel aan! De Muziekschool start met haar 26e jaar. De
lessen starten vanaf maandag 6 september. Jong en oud kunnen er terecht voor muziekles. OF
Meld je aan voor een (gratis) proefles op zondag 5 september. Zie www.denieuwemuziekschool.nl
Als je graag wilt weten op welke dagen de lessen zijn kijk dan op https://denieuwemuziekschool.nl/lesrooster/
De lessen zijn fysiek, indien nodig dan gaan de lessen weer online verder.
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je een instrument leren bespelen. Muzieklessen op een instrument zijn er in verschillende
vormen. Je kunt kiezen uit individuele les, of groepsles in een kleine groep (maximaal 4 leerlingen). Leerlingen van
groep 6-7-8 die van zingen houden kunnen zich aanmelden voor Junior Voices op maandag van 16.30-17.15 uur.
Vanaf ongeveer 11 jaar kun je individueel zangles nemen.
Ook voor iedereen die de basisschool al lang heeft verlaten bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om met een nieuwe
hobby te starten door te gaan zingen of een muziekinstrument te leren bespelen. Vaders, moeders, opa's, oma's:
iedereen is welkom!
Muzikale basisvorming voor leerlingen van groep 1 t/m 4:
Kinderen van groep 3 kunnen kiezen voor Muziek & Beweging of AMV.
- Muziek & Beweging (groep 1-2-3) op maandag van 16.30-17.15.
- AMV (groep 3-4) op maandag van 15.45-16.30 en een groep van 17.15-18.00 uur.
De AMV leerlingen krijgen een melodica mee naar huis om thuis op te spelen.
Beide lesvormen starten met een proefles op maandag 13 september. Graag vooraf aanmelden voor de proefles bij
de docent: yvonne.verschuren@denieuwemuziekschool.nl of 0487-541906.
Alle lessen vinden plaats in:
IKC de Kubus, Irenestraat 3, 6651 XK Druten
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.denieuwemuziekschool.nl of contact opnemen met het
secretariaat 06-5000 7350.

