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Algemeen
De eerste infobrief van het schooljaar 2022-2023 is een feit. We hopen dat u heeft genoten van een
zonnige en gezellige vakantie! Vorige week zijn wij volop begonnen met de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar en deze week hebben we een start gemaakt met de leerlingen. Wat fijn om iedereen
weer te zien! We kijken uit naar een prettige samenwerking met u en de leerlingen en we wensen iedereen
een fijn schooljaar toe.
Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie
Leste Mert
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Hemelvaart
Meivakantie
2de Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
3 & 4 november 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023*
18 februari t/m 26 februari 2023
7 april 2023
10 april 2023
18 mei 2023
22 april t/m 7 mei 2023
29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023*

*Start kerst- en zomervakantie om 12.00 uur
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Studiedagen 2022-2023
De volgende studiedagen staan komend schooljaar gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij:
- 16 september 2022
- 5 december 2022
- 31 januari 2023
- 19 mei 2023
Informatieavond alle groepen
Dinsdag 13 september is de algemene informatieavond. In de groepen 1-2-3-7-8 is dit een plenaire bijeenkomst voor
ouder(s)/verzorger(s). In de groepen 4-5-6 wordt een inloop georganiseerd waarbij het kind ook van harte welkom
is. De planning van de avond ziet er als volgt uit:
18.15-19.15 uur: inloopavond groepen 4-5-6
19.30-20.15 uur: informatieavond groepen 7-8
20.15-21.00 uur: informatieavond groepen 1-2-3
We hopen op uw komst!
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 achter de Top 1 Toys aan de Ooievaarstraat. Leerlingen worden NIET in de Irenestraat afgezet vanuit
veiligheidsredenen.
Voor de ouders die hun kinderen fietsend naar school brengen, is naast de hoofdingang aan de Irenestraat 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 treft u nogmaals de uitleg voor het gebruik van ons communicatiemiddel Parro. Lees dit a.u.b. goed
door en installeer de app op uw telefoon. Zorg ervoor dat de app geüpdatet is voor optimaal gebruik.
Zoals u kunt lezen in de uitleg, worden de ziekmeldingen via Parro gedaan.
Wilt u a.u.b. 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.
Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties
Indien u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen buiten de schoolvakanties dan kan dit worden ingediend via de
website van onze school: https://www.ikcdekubus.nl/verlofaanvraag/
De verlofaanvraag dient minimaal 8 weken van tevoren ingediend te worden.
Op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
kunt u terugvinden wat de regels zijn bij een verlofaanvraag.
Bereikbaarheid school/leerkrachten
De school is telefonisch bereikbaar vanaf 08:30 t/m 12:00 uur en vanaf 13:00 t/m 15:00 uur op het telefoonnummer:
0487-512750. U kunt de leerkracht van uw kind ook bereiken via Parro. De leerkracht zal de berichten van Parro
beantwoorden buiten lestijd. We merken dat door het gebruik van Parro ook buiten werktijd berichten
binnenkomen. Houdt u er rekening mee dat onze leerkrachten reageren op werkdagen tot 16.30 uur.
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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,
melk of thee. Dit schooljaar gaan we actief aan de slag met ons voedingsbeleid.
Traktaties
Als je jarig bent of bent geweest mag je trakteren! Hierbij gaat het om kleine traktaties, bijvoorbeeld fruit, een klein
snoepje of koekje. De traktaties hoeven niet meer per se voorverpakt te zijn.
Zwemmen/gym groep 3
Dit schooljaar is besloten om alleen groep 3 schoolzwemmen aan te bieden. Helaas heeft het zwembad ons laten
weten dat er op dit moment door ziekte te weinig zweminstructeurs zijn. Het schoolzwemmen kan dus helaas nog
niet van start gaan. Zodra er weer genoeg zweminstructeurs zijn dan informeren wij u hierover.
Alle kinderen die zich hedden opgegeven voor het schoolzwemmen gaan starten met gymmen.
Rooster gymles
De gymlessen zijn gestart vanaf dinsdag 30 augustus. 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.
Tijdens de gymles dragen de leerlingen een T-shirt, korte broek en gymschoenen. Lange haren gaan in een staart,
vlecht of knot en sieraden worden tijdens de gymles afgedaan.
Gymlessen:

8.30-10.00
10.00-11.30
12.30-14.00

Dinsdag
Bram
4a
4c
8c

Leerkracht
4b
8a
8b

Woensdag
Bram
7c
5a
3

Leerkracht
7a
6a
3 (Marion)

Donderdag
Bram
6b
6c
7b

Leerkracht
5b

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, houdt dan Parro goed in de gaten. De leerkracht zal binnenkort
inventariseren wie er interesse heeft.
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, jaarkalender en infoblad
De schoolgids, de jaarkalender en het infoblad worden digitaal uitgegeven. De jaarkalender en de schoolgids staan
na instemming van de IKC Raad op de website. We zullen u hierover informeren. Het infoblad ontvangt u elke eerste
woensdag van de maand via Parro. Het infoblad wordt ook op de website gedeeld.
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Schoollied
Meester Raymond heeft samen met Jeroen Kurpershoek (De Nieuwe Muziekschool) een prachtig schoollied
geschreven: “Wij zijn toppers!”. U kunt het beluisteren via de website van onze school of wellicht kan uw kind al een
deel van het lied zingen.
Rots en water
Dit jaar bieden we een Rots en Watertraining aan voor de groepen 3 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 (Ineke JanssenSteenberg, Daisy Konings)
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 d.konings@groeisaampo.nl .
De startdatum moeten we nog nader bepalen, maar is zo spoedig mogelijk.
KIES
Kinderen In Echtscheidings Situaties (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 KIES-coach 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 Daisy Konings sturen als u denkt dat deze training
goed voor uw kind zou kunnen zijn: d.konings@groeisaampo.nl.
De startdatum moeten we nog bepalen. We beginnen met een informatieavond 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 ouders. Meer
informatie over KIES kunt u vinden op de website www.kiesvoorhetkind.nl. 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.
Afscheid Karin Kemper
Beste ouders en kinderen,
Na 19 jaar op de Kubus gewerkt te hebben ga ik dit schooljaar aan het werk op de Laak in Wamel.
Ik heb genoten van het werken met jullie kinderen.
Ik heb vaak fijn samengewerkt met jullie als ouders.
Bedankt voor het vertrouwen wat jullie in mij gegeven hebben al die jaren.
We komen elkaar vast wel weer een keer tegen.
Groet,
Karin
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Start nieuwe collega’s
Dit schooljaar starten de volgende collega’s nieuw bij ons op de Kubus. Zij stellen zich graag even voor:
Jan Janssen (teamleider 1-4)
Beste ouders,
Bij deze stel ik mij graag even voor aan u, omdat ik dit schooljaar start als teamleider groep 1 t/m 4. Ik ben Jan
Janssen, 38 jaar en woonachtig in Huissen. Ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen: Nikki (13), Brent (9) en Sam
(7). Mijn hobby’s zijn: voetbal, padel, spelletjes spelen met mijn kinderen en lekker koken voor mijn gezin.
Ik heb 15 jaar lang op de Dromedaris (Beuningen) gewerkt. Hierbij heb ik lesgegeven aan verschillende groepen,
maar de laatste jaren vooral in groep 8. Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding schoolleider afgerond en kreeg ik de
mogelijkheid om op de Kubus te starten als teamleider. Voor mij een heel mooie uitdaging waar ik veel zin in heb.
Met vriendelijke groet,
Jan Janssen
---------------------------------------------------Marion Walraven (leerkracht 3b)
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mezelf even voorstellen, omdat ik vanaf dit schooljaar op De Kubus kom werken.
Ik ben Marion Walraven, 38 jaar en ik woon samen met mijn vriend Bob in Wamel. Wij hebben 3 kinderen Bo (11
jaar), Job (10 jaar) en Bas (8 jaar). Ik werk al 18 jaar in het onderwijs. Op verschillende scholen van Groeisaam heb ik
in de onderbouw en middenbouw gewerkt. Op de Lambertusschool in Maasbommel heb ik 9 jaar gewerkt. Dus vond
ik het voor mezelf fijn om eens naar een andere school te gaan om mezelf weer verder te ontwikkelen. Ik heb heel
veel zin om deze school, de ouders en de kinderen te leren kennen. In het nieuwe schooljaar werk ik in groep 3B op
woensdag en donderdag op De Kubus. Tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Marion Walraven

---------------------------------------------------Ineke Janssen-Steenberg (IB’er 4-5)
Beste ouders,
Ik ben Ineke Janssen Steenberg, ben 60 jaar jong en woon in het gezellige Druten. Ik woon samen met Willeke, wij
hebben geen kinderen, maar wel veel schoenen. Naast het onderwijs geniet ik van de volgende hobby's; ik hou van
vele soorten sporten, ben actief lid van een volleybalvereniging en vind spinning vermoeiend, maar ook goed voor
mijn lijf en leden, dus doe ik dat ook. Verder houd ik van wandelen, lezen, puzzelen en een beetje tuinieren.
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In 1983 ben ik geslaagd voor mijn PABO-diploma en sindsdien op meerdere scholen werkzaam geweest: 't
Koekoeksnest, De Kleurencirkel te Druten, de St. Victorschool te Afferden en 't Klosterhufke in Deest. Eerst als
groepsleerkracht en de laatste 15 jaar als Intern Begeleider. Dit schooljaar mag ik IB en andere werkzaamheden
verrichten op De Kubus. Een hele nieuwe, mooie omgeving rondom school, een groot gebouw, andere collega's en
heel veel gezellige, fijne kinderen. Ik heb er heel veel zin in!
---------------------------------------------------Kayleigh van Hoogstraten (leerkracht 1-2f)
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Kayleigh van Hoogstraten. Op donderdag en vrijdag zal ik in 1-2F te
vinden zijn. In mijn vrije tijd ga ik graag boulderen of spreek ik af met vrienden. Afgelopen jaar ben ik voor 4,5
maanden in Nepal geweest. Ik ga graag op avontuur zoals op deze foto te zien in de bergen. We gaan er samen een
mooi en leerzaam jaar van maken.

---------------------------------------------------Bram Remkes (vakdocent gym)
Hallo allemaal,
Voor het komende jaar ga ik aan de slag als gymleerkracht op de Kubus. Na 19 jaar lang voor de klas te hebben
gestaan, wilde ik me graag op mijn tweede passie gaan richten, sporten en bewegen. Ik ben zelf 42 jaar, heb drie
kinderen (Chloe, Finn en Meya) en woon met mijn partner in Tiel. Mijn hobby's zijn: alles wat betreft sporten, piano
spelen, familiespellen spelen, reizen en samen zijn met mijn gezin. Verder ben ik hoofdtrainer van de voetbalclub
Quick1888 te Nijmegen. Ik heb ontzettend veel zin om te de lessen te gaan geven en de leerlingen te leren kennen.
Met deskundige begeleiding, pedagogische vaardigheden en een flinke portie humor, ga ik de leerlingen laten
groeien in hun motorische proces.
Met vriendelijke groet,
Bram Remkes
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---------------------------------------------------Celeste (Lio-stagiaire 1-2e)
Hoi allemaal,
Mijn naam is Celeste Kooijmans, ik ben 22 jaar en kom uit Beneden-Leeuwen.
Ik mag dit jaar mijn afstudeerstage lopen op de Kubus in groep 1/2 bij Marjolein in de klas. Jullie zullen mij komend
schooljaar op de maandag en woensdag zien, de andere dagen ga ik naar school en werk ik op een kinderdagverblijf.
Ik ben maandag op de eerste schooldag gestart, tot woensdag!
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