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Kubus krant
December 2022

Streetwise 

En veiligheid rondom 

school op pagina 4 

Sinterklaas 

Hij was even bij ons om 

samen zijn verjaardag te 

vieren 😉  Dat was een 

groot succes 

Kerst 

Vandaag begint de grote 

wisseltruc - Sint weg en 

Kerst komt. Vanaf 

volgende week een hele 

andere sfeer in school. 

Even stevig doorpakken 

met iedereen.

KIKA 
Een goed doel
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Een eerste 
aankondiging

3
KLACHT 

Of vertrouwen
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De Vreedzame school   

We starten in week 48 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’. 
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IKC de Kubus          december 2022

KIKA Kubus korte broekendag 

Op 19 december is het zeker geen zomer maar doen we wel even stoer. 

Dan is het op school KiKa korte broekendag. We doen daarin mee met de 

KiKakortenbroekendag. 

We halen de krant dus wil je niet op de foto doe dan een lange broek of 

rok dan wel jurk aan. 

En ja KiKa is ons goede doel voor dit jaar ❣ 

Er volgt nog meer informatie

🗣

Muziek op Schoot  

Vanaf januari 2023 start De Nieuwe Muziekschool met de cursus Muziek op Schoot. een muzikale cursus voor 

kinderen van 1 tot 4 jaar samen met hun (groot)ouder!  

 

Spelenderwijs met je kind met muziek maken! We zingen, dansen, luisteren, ontdekken en spelen. We doen 

spelletjes en gebruiken (eenvoudige) muziekinstrumenten en divers spelmateriaal. De band met je kind, het van 

elkaar genieten en samen spelen, staat voorop! 

Tijdens de Muziek op Schoot lessen wordt er aandacht gegeven aan verschillende ontwikkelingsgebieden van het 

jonge kind. Door te luisteren en te zingen wordt de spraak-taalontwikkeling gestimuleerd. Ook nodigt muziek uit 

tot bewegen en fantaseren, en zorgen de lessen in groepsverband en de activiteiten tijdens de les voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo wordt er op een ontspannen en gezellige manier een basis gelegd voor de 

(muzikale) ontwikkeling van je kind.  

De lessen vinden plaats bij het Gastenhuis in Druten, een bijzondere plek voor deze lessen. Bewoners hebben de 

mogelijkheid om mee te kijken bij deze lessen. 

Omdat dit een nieuwe activiteit is bij De Nieuwe Muziekschool, starten deze lessen met een (gratis)proefles op 

vrijdag 6 januari 11.00-11.40. Graag vooraf aanmelden bij de docent. 

Docent:          Scarlett Kesseleer scarlett.kesseleer@denieuwemuziekschool.nl   

Lesdata:        Vrijdag 13, 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari (6 lessen) 

Tijd:                11.00 – 11.40 (inloop vanaf 10.45)*  

Locatie:          Het Gastenhuis, Ticheldreef 82, 6651SH Druten.  

Kosten:          € 55,-  per kind 

 *Minimaal 6 deelnemers, bij meer dan 11 aanmeldingen wordt de groep gesplitst naar leeftijd. De extra lestijd 

wordt dan 10.00 – 10.40 uur

mailto:scarlett.kesseleer@denieuwemuziekschool.nl
https://www.kikakortebroek.nl
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VERLOF 
De regels voor verlof zijn helder omschreven. We houden ons daarbij zo goed en kwaad als 

het kan aan wat de wet ons voorschrijft. Die regels zijn op website en in de schoolgids te 

vinden. Je kunt een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek eenvoudig via Parro naar school 

sturen. Je krijgt dan antwoord van ons. Die berichtenuitwisseling is belangrijk voor ons in 

het gesprek wat we met de leerplicht en onderwijsinspectie hebben over 

verzuim. We kunnen dan aantonen dat we zuiver hebben gehandeld.

Beste ouders,  

  

Hierbij alvast wat informatie over kerst op de kubus.   

  

We hebben dit jaar eindelijk weer een kerstviering waar ouders bij kunnen zijn.   

• De groepen 1 en 2 verzorgen op woensdagmiddag/avond 21 december een 

kerstvoorstelling, waarbij de kleuters het kerstverhaal uitbeelden op het podium.  

Groep 1/2 A en B om 17.00-17.30 uur  

Groep 1/2 C en D  om 17.45-18.15 uur  

groep 1/2 E en F om 18.30-19.00 uur 

• De groepen 3 t/m 8 organiseren op donderdagmiddag/avond 22 december een gezellige 

kerstmarkt waarbij zij geld inzamelen voor ons goede doel. De voorbereidingen zijn in 

volle gang.   

 Daarnaast organiseren we op vrijdagochtend 23 december een kerstontbijt in alle groepen van 

de Kubus. In het lokaal wordt een buffettafel ingericht met (zelfgemaakte) etenswaren die de 

kinderen meebrengen naar school. In iedere groep komt vanaf maandag 12 december een 

intekenlijst te hangen waar de kinderen opzetten wat ze graag willen meebrengen (houd 

rekening met 5 á 6 porties).   

  

Wij hebben er erg veel zin in! Meer informatie volgt later. 

KERST 🎄
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Verkeer en veiligheid 

De afgelopen week hebben de kinderen met veel enthousiasme 

deelgenomen aan Streetwise. De verschillende groepen hebben 

daar in Parro al uitvoerig aandacht aan besteed. 

Toch kan veiligheid altijd beter. En daar hebben we de ouders 

voor nodig, want rondom de school gaat het niet goed genoeg. 

Hoe wijs gaan wij met de straat om❓  

In de eerste plaats is lopen en fietsen de beste manier om op school te komen. Beweging kan geen kwaad, ook niet als het 

nat en koud is. 

Soms kan het echter niet anders dan met de auto. Dan is het parkeren op de grote parkeerterreinen. Op de Irenestraat 

mag je namelijk niet stoppen of parkeren. Veel te gevaarlijk voor de kinderen die op de fiets komen.  

niet doen dus 
Kinderen parkeren netjes op het schoolplein. Voor ouders hebben we de ‘SLUIS’ waar zij de fiets kunnen parkeren. Net als 

iedereen stap ik als directeur ook netjes bij het hek af. Op de stoep fietsen we niet en al helemaal niet op het schoolplein. 

We kijken overigens nog hoe we het allemaal nog veiliger kunnen maken. Dat doen we met de MR en de gemeente. 

Veiligheid is nooit af. 
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Op de foto ziet u v.l.n.r. Vincent (7b), Levi (8b), Molly (8a), Merel (8c), Joy (7a), Sep (5a), Lize (5b), Bram (4b), Mees (4c), 

Fame (6c), Bo (4a), Elvi (6b), Isabel (7c), Puck (6a).  

Thomas (5a) ontbreekt op de foto. 

Inmiddels is de Leerlingenraad al twee keer bij elkaar gekomen. 

Tijdens deze vergaderingen hebben we allerlei dingen 

opgeschreven die de school mooier en leuker kunnen maken. 

Bijvoorbeeld: gezelligere leerpleinen, leukere leesboeken, 

ideeënbus en een betere fietsenstalling. Ook hebben we 

gesproken over het anti-pestprotocol. De volgende vergadering 

(vrijdag 16 december) gaan we hiermee verder. 

November

M D W D V Z Z

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

December
2022

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
28 29 30 1 2 3 4

Sinterklaas

5 6 7 8 9 10 11

Studiedag 

Kinderen vrij 

12 13 14 15 16 17 18

Schaatsen alle groepen 4 en 8 Schaatsen 7a en 7c, 6a, 5a en 
alle groepen 3

Schaatsen 5b, 6b, 6c en 7 b 
MR

19 20 21 22 23 24 25

Kerstvoorstelling van de 
groepen 1/2

Kerstmarkt Kerstontbijt 
Start kerstvakantie 
Kubus uit om 12.00 uur

Eerste kerstdag

26 27 28 29 30 31 1

Tweede kerstdag Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

2 3 4 5 6 7 8

Januari

M D W D V Z Z

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
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Klacht of vertrouwen

KLACHTCONTACTPERSOON  

MARJOLEIN

VERTROUWENSPERSOON   

NOOR

Waarvoor?

Formele klacht Ongewenst gedrag 
-       Discriminatie 
-       (seksuele) intimidatie 
-       Agressie/geweld 
-       Pesten  
-       Werkdruk door bovenstaande

Wie? ·      Leerlingen / leerkrachten / ouders ·      Leerlingen / leerkrachten / ouders

Hoe?

·      Leerlingen: brievenbus 
·      Leerkrachten: mondeling of mailen 
·      Ouders: mailen voor afspraak

·      Leerlingen: brievenbus 
·      Leerkrachten: mondeling of mailen 
·      Ouders: mailen voor afspraak

Wat?

‣ Wegwijzer  
‣ Maakt dossier, maar begeleidt niet 
‣ Nazorg

‣ Luisterend oor 
‣ Maakt dossier en ondersteunt waar nodig 
‣ Lost niets op 
‣ Nazorg

Beste ouders. 

Mijn naam is Noor Fennis en ik werk al 17 jaar in het onderwijs en loop sinds 2021 rond op IKC De Kubus. Ik ben werkzaam in 

groep 8C en heb sinds dit jaar de rol van vertrouwenspersoon op mij genomen. Soms kom je in een schoolse situatie waarvan je 

denkt, wat gebeurt mij nou?! Je voelt je hier niet prettig bij, bent boos, verdrietig of misschien wel gefrustreerd. Op zo’n moment 

kun je contact met mij zoeken voor een vertrouwelijk gesprek. Dan gaan we samen kijken of ik je kan helpen naar een oplossing. Je 

bent altijd van harte welkom, stuur mij wel graag eerst even een mailtje: n.fennis@groeisaampo.nl  

  

Beste ouders. 

Mijn naam is Marjolein Tas . Ik werk sinds 2008 als kleuterjuf op IKC De Kubus. Sinds een paar jaar ben ik tevens 

“klachtcontactpersoon”. Het kan gebeuren dat er zich een situatie op school voordoet, waar je moeite mee hebt, maar niet goed 

weet bij wie je hiermee terecht kunt. Op dat moment kun je met mij een afspraak maken en gaan we samen volgens een 

stappenplan uitzoeken, waar je met jouw klacht terecht kunt. Stuur mij een mail op : m.tas@groeisaampo.nl.  

Hieronder nog een overzicht met informatie over onze rollen.  

Schroom niet! Neem contact op en samen komen we tot een oplossing! 

Groetjes, Noor en Marjolein

mailto:n.fennis@groeisaampo.nl
mailto:m.tas@groeisaampo.nl
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Highlights GMR-vergadering 8 november 2022 
 
 

 
 

 
Uit de GMR-vergadering van 8 november 2022  

 
 In de GMR van 8 november is het Coronadraaiboek besproken. Op een eerdere 

gemailde versie van dit draaiboek waren vanuit de GMR enkele vragen gesteld. 
Daarop is het draaiboek aangepast. N.a.v. de nieuwe versie zijn vragen m.b.t. de 
adviezen voor testen bij geen klachten en het dragen van mondkapjes gesteld. 
Hierop is door de bestuurder toelichting gegeven. Besproken is ook het punt dat in 
de toekomst geen klassen meer om en om (afwisselend per dag) naar school gaan 
en dat de school zo lang mogelijk open blijft bij een Corona-uitbraak, maar dat 
gevallen dat het niet anders kan, online les gegeven gaat worden. De GMR heeft 
ingestemd met het Coronadraaiboek, versie oktober 2022. 

 Het College van Bestuur heeft een bezoldigingsregeling LIO’s  
ter instemming aan de personeelsgeleding voorgelegd. De GMR vindt dit een 
mooie stimulans en heeft met deze regeling ingestemd. 

 De kwartaalrapportage tot en met juni 2022 stond ter informatie op de agenda. 
Vragen over hogere kosten van de posten schoonmaak, inhuur externen en ICT 
afschrijvingskosten zijn beantwoord. De GMR heeft aangegeven dat de raad geen 
overzicht heeft op de actuele stand van zaken, gezien de periode van het jaar 
waarop de Q2 rapportage ter informatie wordt aangeboden.  

 Op 8 november vond het periodiek overleg met een delegatie van de Raad van 
Toezicht plaats. Agendapunten waren: wat is er gedaan met de input uit het 
periodiek overleg GMR-RvT van april 2022 m.b.t. inclusiever onderwijs? En hoe 
reflecteert de RvT op het Inspectierapport? Het was een prettig gesprek, waarbij 
aan het einde geconcludeerd is dat   
* het belangrijk is te blijven vragen bij het CvB of de resultaten zijn bereikt; 
* het belangrijk is inclusief onderwijs en de besteding van het geld hiervoor op de 
agenda te houden; 
* de vraag is of de indicatoren binnen de Marap (managementrapportage) duidelijk 
genoeg zijn voor het beeld op onderwijskwaliteit; 
* de GMR zich afvraagt of vragen vanuit het onderwijs nog met meer geld op te 
lossen zijn; 

        * de kwartaalrapportage van een actueel overzicht voorzien zou moeten worden  
        wat betreft de stand van zaken van adviezen die erin genoemd zijn.  

 
 
 

 
Er staan helaas nog steeds twee vacatures personeelsgeleding open: geïnteresseerden worden van harte 
uitgenodigd deel te nemen in de GMR. Neem contact op via: gmr@groeisaampo.nl  
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol (oudergeleding) en Judith Beck, vacature 
personeelsgeleding 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), vacature personeelsgeleding 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür  en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, 
Maaike Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB *Ilse vervult sinds 2021 de vacature 
personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
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