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PERSONEEL
Start interim-directeur
Zoals u vorige week donderdag heeft kunnen lezen in de brief van het bestuur start vandaag René van Eijck als
interim-directeur bij ons op school. René neemt tijdelijk de eindverantwoordelijkheid op zich en vormt samen met
de teamleiders Jan Janssen (1-4) en Linda van Elk (5-8) het managementteam van De Kubus. De leerkracht van uw
kind(eren) blijft het eerste aanspreekpunt indien u vragen heeft over uw kind.
Uiteraard wensen we Jana veel beterschap.
Tijdelijke afwezigheid Daisy Konings
Vanaf 14 oktober is Daisy Konings (intern begeleider 6-8) een periode afwezig i.v.m. een operatie. Haar taken zullen
worden overgenomen door Ineke Janssen Steenberg (intern begeleider 4-5).

SCHOOL
Jaarkalender
De infobrief start met een overzicht van de activiteiten die de komende maand zijn gepland. Voor een volledig
jaaroverzicht kunt u de ‘Jaarkalender 2022-2023’ vinden op onze website https://www.ikcdekubus.nl/
Binnen enkele weken zal daar ook de ‘Schoolgids 2022-2023’ geüpload worden.
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Coronaprotocol
We merken dat het ziekteverzuim oploopt en ook zijn er kinderen die positief getest zijn op Corona. We volgen
hierbij samen met u de richtlijnen van het RIVM. Wanneer uw kind voor een langere periode afwezig is geweest
(bijvoorbeeld door Corona), zal de leerkracht samen met uw kind bekijken wat er nodig is om weer aan te kunnen
haken bij het onderwijsprogramma van de groep. Wij bieden geen thuisonderwijs voor de ziekteperiode.
Vanuit onze stichting Groeisaam komt op korte termijn een nieuw ‘Corona draaiboek’ wat wij zullen vertalen naar
onze schoolsituatie. We hopen dit zo spoedig mogelijk met u te kunnen delen.
Ouderavond 3 en 4 oktober
Afgelopen maandag en dinsdag is de inschrijving geopend voor de oudergesprekken van 3 en 4 oktober. Morgen is
de sluitingsdatum. Dus mocht u nog niet hebben ingeschreven, doe dat dan vandaag! De oudergesprekken staan in
het teken van het welbevinden van de leerling. Hoe is het kind gestart? Hoe is het gesteld met het schoolplezier?
Gaat het kind fijn aan het werk? Zijn er vriendjes/vriendinnetjes? Ook de Veiligheidsthermometer (groepen 3-8) zal
besproken worden.
Verkeerssituatie
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, zien we dat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Ons
advies blijft ‘Kom lopend of met de fiets!’. Mocht u toch gebruik maken van de auto dan willen wij u verzoeken de
auto te parkeren op de parkeerplaats bij de Jumbo of achter de Top-1-Toys. Dit voor de veiligheid van onze
leerlingen die lopend en fietsend naar school komen.
Inloop
De afspraken rondom de inloop in school komen voort uit de rust in school gedurende de Coronatijd. Dit willen we
deels zo behouden. We merken dat de kinderen op deze manier makkelijker naar binnen komen en sneller
geconcentreerd en fijn aan het werk gaan. We doen dit ook, zodat de aandacht van de leerkrachten volledig bij de
leerlingen is vanaf het moment van binnenkomst.
De volgende afspraken gelden in de ochtend:
• Kinderen mogen om 8.20 uur naar binnen
• Ouders van de groepen 3-8 blijven buiten de school, zij mogen wel het plein op
• Ouders van de groepen 1-2 mogen tot de herfstvakantie mee naar binnen lopen en daarna gelden dezelfde
afspraken als bij de groepen 3-8
• Kinderen gaan de klas in en aan het werk
• In de klas/gangen is het rustig
Natuurlijk willen we u ook de gelegenheid geven om de klas te zien. Dit doen we middels de inloopochtenden, maar
u bent natuurlijk ook na schooltijd op afspraak welkom. Vóór school kan er via Parro gecommuniceerd worden.
Tijdens de inloopochtenden krijgt u de mogelijkheid om in de klas te kijken (op wisselende dagen vanaf 08.20 uur tot
08.45 uur). Let op! Dit is geen moment voor ouder-leerkracht gesprekken.
Bij de kleuterklassen zijn er inloopweken, deze weken staan op de jaarkalender vermeld. Nieuwe leerlingen mogen
de eerste twee weken door ouders naar de klas worden gebracht, indien nodig.
De Vreedzame School
De eerste weken zijn we vooral bezig geweest met de groepsvorming. We hebben middels Blok 1 ‘De groep dat zijn
wij!’ gewerkt aan de groepsmissie en groepsafspraken.
Deze week zijn we gestart met de lessen uit Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’. Het doel van de lessen in dit blok is
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
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De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen een conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van
mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar
je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar een win-win oplossing.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren
kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict;
1. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt
2. Je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig
3. Je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-winoplossing
In de groepen 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de ‘LOS HET OP-KAART'. In de
groepen 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan ‘PRAAT HET UIT’. In de bovenbouw
gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken en hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook
gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Leerlingenraad
Graag stellen wij de nieuwe Leerlingenraad aan u voor!
Bo (4a), Bram (4b), Mees (4c), Thomas (5a), Lize (5b), Puck (6a), Elvi (6b), Fame (6c), Joy (7a), Vincent (7b), Isabel
(7c), Molly (8a), Levi (8b) en Merel (8c). De Leerlingenraad komt één keer per zes weken bijeen om over allerlei
schoolse zaken te praten. Vrijdag is de eerste bijeenkomst en de leerlingen hebben inmiddels de agendapunten
ontvangen. We wensen de leerlingen veel succes en wijsheid toe
Asgaard Saga
In de groepen 6 t/m 8 zijn de leerlingen met een account weer begonnen met Asgaard Saga.
Asgaard Saga is een online game waarin leerlingen met lees- en/of spellingmoeilijkheden gepersonaliseerd kunnen
werken aan hun leerdoelen. Ze krijgen de gelegenheid om op school oefenmeters te maken in de game. Daarnaast is
het belangrijk dat zij ook thuis oefenen. Dus downloadt de app op je telefoon, tablet of computer!

ACTIVITEITEN
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen! We hebben voor elk leerjaar een
paar prijswinnende boeken aangeschaft die uiteraard te maken hebben met het thema.
Mocht u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij Bruna, lever dan het kassabonnetje in bij Bruna in
de brievenbus speciaal voor de Kubus. Dit kan vanaf 5 t/m 16 oktober. Voor u een kleine moeite, maar voor ons een
mooie kans. Wij kunnen als school op deze manier voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken!
Schrijversbezoek in leerjaar 6
De peettante van Loïs uit groep 5b heeft magisch avonturenboek voor kinderen van 10+
geschreven. Het heet Fabulant.
Isa heeft de stomste zomervakantie ooit. Haar vader en stiefmoeder zijn op huwelijksreis en
hebben haar gedumpt bij de saaie oom Arnold. Ze verveelt zich kapot. Maar dan komt ze
erachter dat oom Arnold een groot geheim heeft. In zijn tuin bevindt zich de poort naar
Fabulant.
Marloes Kemming, de schrijfster, bezoekt op woensdag 19 oktober de groepen 6. Zij zal
voorlezen uit haar boek en daarnaast vragen beantwoorden van de leerlingen en een
creatieve, bijpassende opdracht verzorgen.
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Techniekdag groepen 7 en 8:
De groepen 7 en 8 gaan op vrijdag 14 oktober een kijkje nemen bij lokale bedrijven. Deze ‘Maas en Waalse
techniekdag’ wordt georganiseerd hoor het Tech-Lokaal in samenwerking met lokale bedrijven. In groepjes bezoeken
de leerlingen verschillende bedrijven en ze gaan ook op locatie aan de slag. Er bestaat een kans dat ouders benaderd
gaan worden voor het vervoer. Verdere informatie volgt nog.
Kabouterpad 1-2
Op dinsdag 18 oktober hebben de kleuters hun eerste activiteit van dit jaar namelijk: Kabouterpad.
De kleuters gaan in kleine groepjes op zoek naar de houten kabouters die op het grote en kleine speelplein staan. Bij
iedere kabouter kunnen ze een opdracht doen die te maken heeft met de natuur en de omgeving. Een leerzame en
gezellige activiteit in de buitenlucht!
U heeft zich reeds kunnen opgeven bij de leerkracht van uw kind, maar wellicht is er nog een plekje vrij! Informeer
gerust! Per klas zijn we ongeveer 45 minuten bezig met het zoeken naar de kabouters en het maken van de
opdrachten.
Kleintje Leste Mert:
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. We horen zelfs al kinderen erover praten in de
wandelgangen… Kleintje Leste Mert! Ook dit jaar zal de markt voor en door kinderen worden georganiseerd. Dit
houdt in dat de bovenbouwgroepen de markt organiseren en dat de leerlingen van de onderbouwgroepen de markt
gaan bezoeken onder begeleiding van één of twee bovenbouwleerlingen.
Sint:
Vol verwachting klopt ons hart. Zaterdag 12 november komt de Sint weer naar Nederland. We willen graag met hulp
van u de school in Sintsferen brengen op vrijdag 11 november om 8.30u. Daarnaast zullen, op een nog nader te
bepalen datum, cadeautjes ingepakt worden.
Wilt u ons hierbij helpen bij één van beide activiteiten, mail dan naar info-ikcdekubus@groeisaampo.nl. Graag in de
mail vermelden bij welke activiteit u wil helpen. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 21 oktober.

Kinderboekenweek
BIJLAGEN
Bijlage 1 - Kalender Sjors Sportief oktober 2022
Bijlage 2 - Nieuws van de MedezeggenschapsRaad (MR)

