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School
De laatste twee weken waren pittig. We hebben heel wat klassen in quarantaine moeten plaatsen. De focus lag weer
volledig op Corona i.p.v. op onderwijs. Voor het eerst konden wij deze week een aantal klassen niet opvangen op
school, omdat de leerkracht positief getest was en er geen vervanging te organiseren viel. Een aantal leraren waren
te ziek om online les te kunnen geven en collega’s hebben dit moeten opvangen. Dit hebben ze overigens geweldig
gedaan! Het waren hoe dan ook gewoon pittige weken.
Persoonlijk wil ik jullie als ouders/verzorgers bedanken. Het moet voor jullie ook niet altijd even makkelijk zijn
geweest om de opvang thuis rond te krijgen, maar jullie hebben het wel gedaan. Verder voelden alle positieve en
opbouwende reacties vanuit jullie als een grote steun voor ons. Fijn om waardering en steun te krijgen in zulke
lastige tijden.
Gelukkig zijn de quarantaine regels aangepast. Hopelijk kunnen we ons nu weer focussen op goed onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Jana Witlox-Pols
Communicatie via Parro
Wat fijn dat bijna iedereen gebruik maakt van de app Parro. Dit werkt voor ons als school heel fijn en gelukkig krijgen
we hier ook vanuit jullie positieve berichten over. Om ervoor te zorgen dat er niet allerlei verschillende
informatiekanalen zijn, zullen we voortaan ook de informatiebrief delen via Parro. De informatiebrief van deze keer
komt nog zowel via de mail als via Parro, maar de volgende zal dus alleen via Parro gedeeld worden.
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Graag nog extra aandacht voor het geven van toestemming voor het delen van filmpjes binnen de klassengroep van
Parro. Dit is aangepast door Parro, vandaar dat het nodig is om er weer toestemming te geven als ouders. Anders
kunnen we alleen foto’s delen. Soms is een filmpje alleen leuker.
Geef dit aan bij privacy-voorkeur en dan filmopnames Parro.
Moestuin
De groepen 5 willen dit jaar weer aan de slag met de moestuin van de Kubus. Nu is die in de afgelopen jaren wat
verwilderd. Zijn er ouders die ons willen helpen met het op orde brengen van de moestuin? Geef je dan op via
j.vankampen@groeisaampo.nl
Start lesdag
In de ochtend gaat de zoemer van school twee keer: de eerste bel om 08:20 uur geeft aan dat de leerlingen naar
binnen mogen. De tweede bel om 08:30 uur geeft de start van de lesdag aan. We zien de laatste tijd dat er veel
leerlingen te laat komen. Dit is niet wenselijk.
De les start om 08:30 uur. Dan moeten de leerlingen dus ook in de klas zijn.
De Vreedzame School
We starten in week 5 met blok 4: We hebben hart voor elkaar
De kinderen leren gevoelens herkennen en daarmee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
• Het besef dat iedereen gevoelens heeft
• Het herkennen en benoemen van gevoelens
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kan oproepen
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat
• Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont
• Eerst afkoelen wanneer je boos bent, anders kun je niet nadenken over een oplossing
• Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
• Het nadenken over wat je kunt doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
• Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
• Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
• Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt
Kleding
Wij zijn op zoek naar kleding in maat 116-134 als reserve kleding in het geval van ongelukjes om leerlingen te kunnen
verschonen. Heeft u nog wat kleding liggen die u niet meer nodig heeft, geef dit dan bij de leerkracht aan.
Leerlingenraad
In december 2021 zijn we nog met de Leerlingenraad bij elkaar gekomen. Tijdens deze vergaderingen deelden de
leerling vertegenwoordigers bespreekpunten met de directeur. Daarbij keken ze samen naar mogelijke oplossingen
bij problemen of hoe pluspunten konden worden vergroot. Hieronder nemen we jullie graag mee in de besproken
punten om een beeld te geven van de vergadering en de acties die daaruit naar voren zijn gekomen:
Goed met
elkaar
omgaan
Schoolplein

Soms reageren kinderen
boos, gaan ze schelden. Dit
vinden we niet fijn.
Hier zien we nog wel wat
verbeterpunten waarbij we
nu een aantal acties
uitzetten.

De leerlingenvertegenwoordigers bespreken dit
in de klassen, met name bij de oudere leerlingen.
We moeten dit samen doen!
- Onderzoek naar mogelijkheden voor
basketballen. Dit gaat juf Jana doen
samen met meneer Mario.
- Dieren beschermen bij het kleuterplein

Klokken

Nieuwe
boeken

Het valt op dat de klokken
binnen school niet gelijk met
elkaar lopen. Dit ervaren we
als lastig.
We hebben veel boeken op
de Kubus, maar vaak zijn de
leuke boeken al door andere
leerlingen bezet.
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- Drempel bij ingang doolhof veilig maken.
Hier gaat juf Roos mee aan de slag.
- Er worden veel spullen kapot gemaakt.
Dit vinden we jammer en niet nodig. De
leerlingenraad gaat dit ook bespreken in
de klassen. Vanuit de grondwet van de
Kubus.
- Het zou mooi zijn als er ook kunstgras op
het hockeyveld zou komen. Groep 8
heeft hier al onderzoek naar gedaan. Juf
Jana gaat onderzoeken op welk termijn
we hier genoeg geld voor kunnen
vrijmaken.
- De boomstammen op het plein zijn aan
het rotten. Juf Jana gaat zorgen dat er
nieuwe boomstammen komen.
Juf Roos gaat alle klokken nog eens langslopen.

De leerlingenraad mag per klas een lijst opstellen
met boeken die de klassen willen gaan lezen. Juf
Jana gaat er dan voor zorgen dat we deze boeken
kunnen aanschaffen.

Een paar punten hebben we nog niet kunnen behandelen, namelijk:
•
•
•
•
•

Sfeer op de leerpleinen met bijvoorbeeld andere inrichting. Denk aan chill-plekken
Talentenjacht
Kalender voor de leerlingen
Meer gym en beweegmomenten
Hoger kukelrek

We gaan deze punten en eventueel nieuwe punten bespreken tijdens de volgende vergaderingen. Deze staan
gepland op:
18-03-2022
13-05-2022
24-06-2022
CITO's
Door de onrust in de afgelopen weken hebben we nog niet alle Citotoetsen kunnen afnemen. Dit zullen we de
komende weken alsnog gaan doen. We hopen alle toetsen op tijd afgenomen te hebben om dit ook in de rapporten
te kunnen verwerken. Mocht dit niet lukken, dan volgen die gegevens later.
Advies- en voortgangsgesprekken
De komende advies- en voortgangsgesprekken zullen helaas weer online plaatsvinden.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 krijgen hun rapport mee op woensdag 18 februari. De voortgangsgesprekken
zullen plaatsvinden op maandag 21 en dinsdag 22 februari. Inschrijving hiervoor verloopt via Parro.
Vanaf maandag 7 februari 18.00u is het mogelijk om in te schrijven voor de gesprekken voor ouders met meerdere
kinderen op school. Vanaf dinsdag 8 februari om 18.00u kunnen ook alle andere ouders zich inschrijven voor de
gesprekken.
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Per gesprek wordt 15 minuten ingepland waarvan 10 minuten is bedoeld voor het gesprek. De andere 5 minuten zijn
bedoeld voor de leerkrachten om van gesprek te wisselen.
Heeft u meerdere gesprekken, zorg er dan voor dat er tussen deze gesprekken 15 minuten wisseltijd is gepland. Voor
de groepen 7 geldt dat ook de leerling bij het gesprek aanwezig is i.v.m. het bespreken van het voorlopig advies voor
het Voortgezet Onderwijs.
De leerlingen van de groepen 8 krijgen hun rapport mee op woensdag 9 februari. Tijdens de gesprekken op
donderdag 10 of dinsdag 15 februari krijgen zij hun definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs. Ouders van de
groepen 8 zijn middels Parro al op de hoogte gebracht voor het inschrijven voor deze gesprekken.
NPO gelden
Ondertussen leven we al bijna twee jaar in de Coronapandemie. Om basisscholen tegemoet te komen, krijgen zij
sinds dit schooljaar geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van de overheid. Zo ook IKC de Kubus.
Dat NPO-geld wordt op verschillende manieren ingezet, bijvoorbeeld voor ontwikkelingsmateriaal, ICT-middelen,
Culturele activiteiten en zeker niet in de laatste plaats voor extra inzet van personeel. Daardoor kunnen zowel grote
als kleine groepen en individuele kinderen extra ondersteund worden.
Aan de ene kant worden kinderen die meer uitdaging aan kunnen ondersteund door een leerkracht bij het maken
van HOD-opdrachten (hogere orde denkopdrachten). Ook wordt er extra verrijkingsstof ontwikkeld voor deze
leerlingen.
Daarnaast worden er leerlingen buiten de klas begeleid die moeite hebben met het tempo en het niveau van de klas.
In een klein groepje krijgen zij één of meerdere instructies op hun eigen niveau. Ook krijgen meerdere kinderen in
een klein groepje of individueel buiten de klas extra begeleiding en verwerking voor verschillende vakken. Dit alles is
mogelijk door extra personeel zoals leerkrachten en onderwijsassistenten, die op dat moment geen eigen groep
draaien.
Helaas zien we dat er druk staat op de uren die beschikbaar blijven voor deze extra uren begeleiding door de grote
problemen met het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te
laten doorgaan.
Inloopochtend
Helaas kan de inloopochtend weer niet doorgaan. We hadden u graag live willen ontmoeten en de leerlingen hadden
graag laten zien waar ze mee aan de slag zijn op school.
Klankbordgroep
Ook dit schooljaar is de klankbordgroep weer actief. Mocht je nog mee willen praten, meld je dan aan via de mail:
j.pols@groeisaampo.nl
IKC-Raad
De volgende IKC-Raad bijeenkomst is op 7 februari as. U kunt nog steeds onderwerpen aandragen voor de
vergadering via info-ikcdekubus@groeisaampo.nl

Allerlei

