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School
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wat hebben we er bijzondere weken op zitten op De Kubus. Gaag wil ik jullie hierin een beetje meenemen.
Ontwikkelingen IKC-raad

Allereerst hebben we sinds een aantal maanden flink ingezet op een sterke IKC-raad. Dit is belangrijk,
omdat de IKC-raad als doel heeft om openheid en onderling overleg te bevorderen.
Samen met Dave van der Pasch en Lisette Veeren hebben we een goed plan opgezet om de IKC-raad sterk
te maken. Dit was en is een intensief traject. Nu dit proces is ingezet hebben Dave en Lisette aangegeven
te stoppen met de raad. Na heel veel jaren en volle inzet hebben we hier natuurlijk alle begrip voor, hoe
jammer we het ook vinden. Daarom toch via deze wel nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet voor
onze school Dave en Lisette!
Bij de IKC raad werken we volgens de Wet op medezeggenschapsraden. Hierin staan duidelijke richtlijnen
voor onder andere het benoemen van nieuwe leden en de takenverdeling in de raad. In de infobrief van
september hebben we aangekondigd dat GertJan Tommel voorzitter zou worden van de IKC-raad.
Gebleken is dat dit niet kan omdat het tegen de richtlijnen in gaat. Gertjan neemt in plaats daarvan als
ouder-lid deel aan de IKC-raad.
Als nieuwe voorzitter hebben we gelukkig Anouk van Leeuwen kunnen aanstellen. Anouk is direct vol goede moet
begonnen aan deze taak, daarbij ondersteund door Maarten als Penningmeester en Kathy als secretaris. De IKC-raad
zal zich binnenkort uitgebreider aan u voorstellen en weer extra raadsleden gaan werven.
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Corona op De Kubus
Zoals u ongetwijfeld heeft ervaren hebben we ook op De Kubus met oplopende coronabesmettingen te maken.
Zelfs zo heftig dat we leerjaar 7-8 helemaal in quarantaine hebben moeten plaatsten. Naast de meer dan 25
besmettingen bij leerlingen waren er ook leerkrachten besmet. Doordat we op tijd de klassen in quarantaine hebben
geplaatst hebben we erger kunnen voorkomen.
Naast deze klassen hebben we ook in andere klassen positief geteste leerlingen. Dit vraagt veel van ons als school,
van de leerlingen, de leerkrachten en van u als ouders. Ik heb bij elke nieuwe besmetting overleg met de GGD. De
GGD bespreekt met ons als school andere zaken dan met u als ouder, namelijk passend bij de
verantwoordelijkheden die wij als school hebben.
Samen maken we de inschatting of we over gaan tot quarantaine van een klas/klassen. We blijven u vragen om uw
steentje bij te dragen door extra op te letten op corona-gerelateerde klachten bij uw kind en bij klachten uw kind
thuis te houden (maak daarbij gebruik van de aangeleverde beslisboom) en te laten testen. U wilt toch net als wij de
school zoveel mogelijk open houden?
Nog een tip van de GGD: maak gebruik van het telefoonnummer van de GGD Gelderland-Zuid bij vragen niet van het
landelijke GGD nummer.

Interne audit
Afgelopen maand is er ook een audit geweest op De Kubus. Een audit is eigenlijk een onderzoek vanuit onze stichting
waarbij er wordt gekeken hoe de school ervoor staat. Twee dagen lang hadden we bezoek van de auditcommissie
bestaande uit een aantal directeuren en stafleden van Groeisaam. De audit focust zich op het pedagogisch klimaat,
didactisch handelen van de leerkracht e.d.
Het audit team heeft geobserveerd in alle klassen, zijn in gesprek gegaan met ouders uit de IKC-raad en de
klankboordgroep, teamleden, het management team en natuurlijk met onze eigen leerlingenvertegenwoordigers uit
de leerlingenraad.
Het auditteam heeft onder andere aangegeven dat ze zien dat ons pedagogisch klimaat goed is! Er heerst een fijne,
ontspannen sfeer. DVS (de vreedzame school) is zichtbaar in de school. Leerkrachten en leerlingen handelen hier
naar en dragen DVS uit ter vergroting van het welbevinden. Zowel ouders als kinderen zijn overwegend positief over
de school. Er zijn duidelijk zeer positieve ontwikkeling ingezet de laatste tijd, waarbij ze een sterkte vooruitgang zien
ten opzichte van het vorige bezoek vier jaar geleden. Ze zien een school in ontwikkeling! We zijn trots op dit
resultaat!
De ontwikkeldoelen die ze in hun feedback aan ons hebben gegeven zijn voor ons herkenbaar en hiermee kunnen
we in de komende jaren verder aan de slag. Uiteraard willen we de ingezette ontwikkeling krachtig doorzetten. Zo
zullen we op korte termijn aan de slag gaan met onze instructiemodellen, met als doel een nog actievere en grotere
bijdrage vanuit de leerlingen te realiseren tijdens de les. Daarop aansluitend gaan we ons verder ontwikkelen op het
gebied van coöperatief leren, met als doel om onder andere het kritisch denken te stimuleren en uiteindelijk het
eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. We gaan hier met veel enthousiasme mee aan de slag.
Laten we duimen dat de impact van Corona de aankomende weken op onze school behapbaar blijft. Succes de
aankomende weken.
Met vriendelijke groet, Jana Witlox-Pols
Bereikbaarheid school
Helaas hebben de tekorten in het onderwijspersoneel ook invloed op onze telefonische bereikbaarheid.
Voor urgente meldingen kan er altijd contact worden opgenomen met de leerkracht via Parro. Tot op heden zijn de
leerkrachten goed bereikbaar. Mocht u iets urgents willen bespreken, dan kunt u ook een terugbelverzoek sturen
aan de leerkracht/ib-er/ coördinator/directeur. We doen wat we kunnen, waarbij de focus ligt op goed onderwijs
bieden. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

December 2021
De Vreedzame school
We starten in week 47 met blok 3: We hebben oor voor elkaar.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen
stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
•
Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte
communicatie kan conflicten verergeren.
•
Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen
te vatten wat de ander heeft gezegd.
•
Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van
een boodschap kan verschillen.
•
Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
•
Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
•
Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.
Leerlingenraad
Nadat de leerlingen zichzelf verkiesbaar hebben kunnen stellen, hebben ze in hun eigen klas mogen presenteren
waarom er op hen gestemd moest worden. Na een anonieme stemming kunnen we u meedelen dat we een nieuwe
leerlingenraad hebben!
De leerlingenraad fungeert als klassenvertegenwoordiger en gaat 6 keer per jaar met de directeur in gesprek om
schoolse zaken te bespreken. Ze hebben hun eerste vergadering al gehad tijdens de audit, waarbij ze een duidelijk
beeld hebben kunnen geven van De Kubus.
De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen:
4A
Tim Stevens
4B
5A
5B
5C

Loek van Laanen
Hayden van den Hurk
Fleur den Bieman
Ties Beekhuijzen

6A
6B

Joy Mulders
Floortje Leenders

6C
Gijs Adams
Mees Arends
7A
Mees van Tiem
7B
Dewi Westenberg
7C
8A
Joash Paula
8B
Sophie Ayhan
8C
Stijn Ebben
Heel veel plezier en succes in de leerlingenraad allemaal!
Wisseling van Coördinator
Beste ouders, Ik ben Ilse Engels, leerkracht van groep 4a en inmiddels drie jaar werkzaam op IKC De Kubus. Na de
herfstvakantie heb ik de coördinatietaken van Liran overgenomen. Heeft u vragen over de groepen 3 en 4? Mijn
werkdagen zijn dinsdag t/m donderdag en mijn emailadres is: i.engels@groeisaampo.nl
Lege batterijen inleveren op onze school
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Vanaf nu kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers hun lege batterijen op onze school inleveren in de
hal bij de hoofdingang. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én sparen we bovendien voor een mooi
geldbedrag. We vertellen je er graag meer over.
Samen met Stibat hebben we op onze school een inzamelmeubel voor lege batterijen geplaatst. We hechten grote
waarde aan de bewustwording rondom een groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege
batterijen hoort daar ook bij. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit
geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen. Denk aan springtouwen, tablets, educatieve
games. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.
Van de metalen die in lege batterijen zitten, worden nieuwe producten gemaakt zoals een kaasschaaf, fiets of pan.
Lever ze dus bij ons op school in en geef ze een nieuw begin! Als bedankje voor het inleveren maak je bovendien
iedere maand kans op een leuke beloning. Stop de lege batterijen per 10 stuks in een zakje samen met een briefje
met je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Iedere maand verdeeld Stibat 103 beloningen! Meer
informatie over deze actie vind je op www.legebatterijen.nl
Stagiaires
We zijn blij met de hoeveelheid stagiaires bij ons op school.
Wij wensen hen een leuke en leerzame stageperiode toe!
IKC raad
De volgende IKC raad is op 13 december. U kunt nog steeds onderwerpen aandragen voor de vergadering via
info-ikcdekubus@groeisaampo.nl

Allerlei
Kindermonitor 2021
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het onderzoek gaat over hun
gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving. Dit jaar vraagt de GGD ook naar de gevolgen van de
coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale gezondheids- en jeugdbeleid. De
gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst
invullen, hoe beter!
Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 1015 min. Alvast heel erg bedankt!
Parochie
Vanuit de parochie Franciscus en Clara te Druten in de bijlage een uitnodiging.

