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School
Aangepaste richtlijnen
Door de aangepaste Corona richtlijnen is het weer mogelijk om de voortgangsgesprekken live toe voeren. Dit zullen
we dus ook voor alle klassen gaan doen. U behoudt gewoon de tijd waarop u bent ingeschreven.
Mocht u zelf in quarantaine moeten, laat dit dan op tijd aan de leerkracht weten. U ontvangt dan alsnog een digitale
uitnodiging. Mochten de leerkrachten in quarantaine zitten dan ontvangt u daar via de groepsapp informatie over.
De gesprekken zullen dan online plaatvinden.
Start lesdag
Wat fijn om te zien dat de meeste leerlingen op tijd op school zijn! We kunnen daardoor mooi op tijd, om 08:30 uur,
starten met de lesdag.
Inloopochtend
Wat zijn we ongelooflijk blij dat de deuren van de school weer open kunnen! Natuurlijk willen we jullie ook de
gelegenheid geven om de klassen te zien. Dit doen we middels de inloopochtenden, maar jullie zijn ook na
schooltijd op afspraak welkom. Vóór school kan er via Parro gecommuniceerd worden.
Hieronder nog een opsomming van de afspraken rondom de inloop en de inloopochtenden:
Tijdens de normale inloop voor de leerlingen gelden de volgende afspraken:
• Leerlingen mogen om 8:20 uur naar binnen, uiterlijk 8:30 uur in de klas aanwezig.
• Ouders blijven buiten het gebouw, maar zijn wel welkom op het schoolplein.
• Leerlingen gaan de klas in en aan het werk.
• In de klas/gangen is het rustig.
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Tijdens de inloopochtenden krijgen jullie de mogelijkheid om in de klas van uw zoon/dochter te kijken. De
inloopochtenden zijn op wisselende dagen. Jullie kinderen leiden jullie rond vanaf 08:20 uur tot uiterlijk 08:45 uur.
Dit is echter geen moment voor ouder-leerkracht gesprekken. Ouders met meerdere kinderen kijken korter mee per
kind. Bij de kleuterklassen zijn er inloopweken. Nieuwe leerlingen mogen de eerste twee weken door ouders naar de
klas worden gebracht, indien nodig.
Inrichting IKC de Kubus
We zijn op school druk bezig met het opnieuw inrichten van de leerpleinen en de kleuterklassen. Dit is een geweldig
mooi proces waarin we als team echt kunnen nadenken hoe we het gebouw nog beter in kunnen zetten om ons
onderwijs goed vorm te geven. Onze wensen en ideeën worden op dit moment door een binnenhuisarchitect
uitgewerkt. Het is natuurlijk een intensief proces, maar we hopen na de herfstvakantie van schooljaar ‘22-’23 met
onze nieuwe inrichting te kunnen werken.
Management team IKC de Kubus
We zijn nog in afwachting van het advies van de IKC Raad, maar willen jullie als ouders/verzorgers alvast meenemen
in het proces.
De Kubus heeft een platte organisatiestructuur; er is weinig hiërarchische verdeling. Op dit moment werken we met
vier coördinatoren die elk deze taak vol ijver vormgeven vanuit ambulante tijd. Daarnaast heeft de directeur een
grote span of control, wat in zo’n grote school met zo’n groot team en zoveel leerlingen bijna ondoenlijk is. Dit heeft
geleid tot heroverweging van het huidige organisatiemodel. We zullen de overstap gaan maken naar twee
teamleiders. Hiervoor zullen we eind maart vacatures uitzetten. De benoemingsadviescommissies wordt
samengesteld vanuit het team.
Personele wijzigingen na de voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie zijn er een aantal wijzigingen m.b.t. de bezetting van de Kubus.
Juf Yvonne gaat een andere school van groeisaam tijdelijk ondersteunen. Tot de zomervakantie zal juf Karin de ib
taken van juf Yvonne oppakken, waarmee ze dus ib-er is van groep 1-4. Daardoor zal juf Renske Op maandag en
dinsdag groep 4b gaan lesgeven.
Zoals eerder vermeld heeft Juf Sandra een andere baan, haar taken worden voor klas 3C overgenomen door juf
Renske en juf Manon zelf. Haar taken rondom HOD en leermeer wordt overgenomen door juf Laura.
Juf Cara is in blijde verwachting, waardoor we genoodzaakt zijn haar te vervangen. Dit zal juf Leman gaan doen.
Juf Cara blijft nog wel een poosje achter de schermen actief voordat haar verlof echt ingaat.
De instroomgroep gaat van start. Daarvoor hebben we twee nieuwe collega’s kunnen vinden. Juf Leman en Juf
Emmy-Lou.
De juffen zullen zichzelf natuurlijk allemaal voorstellen via parro.
Plein inrichting
We zijn super trots op ons plein, maar we hebben ook te maken met veel onderhoud. Door weersinvloeden gaat er
veel stuk en zoals de leerlingenraad al aangaf, zijn er ook veel boomstammen aan vervanging toe. We zijn hier volop
mee bezig zoals jullie wellicht al hebben kunnen zien.
Op dit moment zijn we onze vijver aan het aanpassen. Hiervoor zijn we op zoek naar groenblijvende, winterharde
bodembedekkers voor om de vijverbakken heen. Ook willen we de bakken vullen met waterplanten. Heeft u thuis
planten die wij mogen hebben, dan zouden we dat natuurlijk fantastisch vinden! Neem daarvoor dan contact op met
r.schiltmans@groeisaampo.nl
Hybride onderwijs
Misschien overbodig, maar leerlingen krijgen online les als ze een positieve Coronatest hebben, maar geen klachten
hebben. Als leerlingen gewoon ziek zijn, zijn ze ziek. Dan is er geen sprake van online les.
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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 28 maart. U kunt nog steeds onderwerpen aandragen voor de vergadering
via info-ikcdekubus@groeisaampo.nl

