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Kubus krant
februari 2023

krentenbaard 

Kinderen met krentenbaard 

kunnen gewoon naar 

school. Thuisblijven helpt 

niet om verspreiding van 

krentenbaard te voorkomen 

omdat kinderen al 

besmettelijk zijn voordat er 

verschijnselen optreden en 

omdat de bacterie ook 

verspreid wordt door 

mensen zonder klachten. 

Heeft je kind krentenbaard? 

Vertel het dan aan  de 

leerkracht. 

carnaval 
Op 17 februari alweer. De 

voorbereidingen zijn in 

volle gang. Zie hiernaast 

ziekmelden 
Willen jullie bij ziekmelden 

Parro gebruiken? Dat helpt 

ons enorm en de tijd die we 

daar mee winnen stoppen 

lekker in goed lesgeven.

LEERLINGENRAAD 
waar wij mee bezig zijn 
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KALENDER 

alles op een rijtje
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GMR 

laat van zich horen
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Beste ouders 
Op vrijdag 17 feb. a.s. vieren we carnaval op De Kubus! Hieronder volgen enkele belangrijke 
mededelingen: De kinderen komen om 8.30 uur verkleed naar school. We starten in de eigen klas. 
Om 9.30 uur vertrekken de groepen 3 t/m 8 in optocht vanaf het parkeerterrein aan de 
Ooievaarstraat. De Blauwe Bok zal ons vergezellen in de optocht. De groepen 1 en 2 komen naar 
de optocht kijken in de Hogestraat (ter hoogte van Kruidvat/ Blokker). 

In verband met het opstellen van de optocht is het parkeren die vrijdagochtend anders.  

Het grote parkeerterrein aan de Ooivaarstaat wordt voor een groot gedeelte afgezet om plaats te 
bieden aan de kinderen. Parkeren is daar tot 10.00 uur niet mogelijk. Parkeer dus op het 
aangegeven stukje of op het marktplein of kom op de fiets. 
De route is als volgt:  

Ooievaarstraat – Hogestraat – Raadhuisstraat – Parkweg  – Geerstraat  – Heuvel – Hogestraat 
– Ooievaarstraat – Irenestraat. 
Tegen 10.30 uur verwachten we weer op school aan te komen. 
We rekenen op veel toeschouwers!! 

De kinderen gaan gewoon van 8.30-14.00 uur naar school en nemen zoals alle andere dagen fruit 
en lunch mee. We hebben een tractatie voor de kinderen.                                                 

Kinderen mogen alleen serpentines meenemen in de school. 

Confetti en spuitbussen zijn niet toegestaan, evenals neppistolen, zwaarden e.d. 

We hopen er weer een geweldig carnavalsfeest van te maken!! 

De carnavalswerkgroep
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Nationale Voorleesdagen 

Van 25 januari t/m 4 februari waren de Nationale Voorleesdagen. Deze campagne 

staat in het teken van voorlezen aan jonge kinderen. In groep 1-2F kwam de oma 

van Quinn voorlezen uit het boek ‘Lars de ijsbeer’. Onze directeur René van Eijk 

kwam voorlezen in groep 1-2E uit ‘Een kuiken met waterpokken’ 

Kuiken heeft waterpokken en hij doet er van alles aan om ze kwijt te raken, zoals 

fladderen met zijn vleugels, een pleister erop plakken, zich wassen, en meer maar 

niets helpt. Tot op een ochtend alle vlekjes vanzelf zijn verdwenen…

De peutergroepen van KION zijn ook naar een 
prentenboek gaan luisteren bij onze kleutergroepen. 
Zij werken allebei aan het thema 'ik ben ziek'.

leerlingenraad 

Beste ouders, 

Bij de leerlingenraad hebben we ideeën bedacht voor school. 

Zoals: een ideeënbus, betere laatjes en een afdak en/of betere ondergrond voor de fietsen. We zijn bezig 

geweest met de ideeënbus en het opmeten van alle fietsenstallingen. 

Juf Noor heeft vertelt dat ze vertrouwenspersoon is. 

Het houdt in dat je alles tegen haar kan zeggen, maar ze mag het niet doorvertellen. 

De leerlingenraad heeft bijna elke maand een vergadering. 

We hebben al met de directeur besproken wat kan en niet kan . 

Juf Linda en juf Liran kwamen in de klas vertellen over kika en Thomas. 

We hebben het ook over de anti-pestprotocol, want er wordt soms gepest. 

De meester en de juffen werken aan een nieuwe visie. 

Ze hebben op studiedag nagedacht over wat ze willen met de Kubus in de toekomst. 

Zoals hoe we op onze school lesgeven en wat is daar voor nodig. 

Groetjes Isabel 7c en groetjes puck 6a
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De Vreedzame school   

We starten in week 6 met blok 4:  We hebben hart voor elkaar.   

De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee 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 kunnen 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 als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.  

Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet  

Het nadenken wat je kan 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 
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IKC De Kubus                 februari 2023

 
Highlights GMR-vergadering 13 december 2022 
 
 

 
 

 
Uit de GMR-vergadering van 13 december 2022  

 
 In de GMR van 13 december is de meerjarenbegroting 2023-2027 besproken. De 

vragen vanuit de GMR zijn beantwoord. Het ging hierbij om de stijging in de 
schoonmaakkosten en de GMR heeft het CvB gevraagd of er kwaliteitsnormen zijn 
op dit punt en of deze op de scholen ook gecontroleerd worden.  

 Verder is n.a.v. de begroting gesproken over de instroom en uitstroom van 
personeel en hoe het  ziekteverzuim wordt gemonitord. De GMR is akkoord gegaan 
met de begroting.  

 De kwartaalrapportage en het hiermee samenhangende concept Jaarplan stond ter 
informatie op de agenda. Ook deze financiële zaken zijn toegelicht. 

 Het voorstel van de werkgroep inzet bovenmatig Eigen Vermogen lag ter advisering 
voor. Vanuit de GMR was er vertegenwoordiging in deze werkgroep. Er was de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De GMR gaat akkoord met de keuzes die 
voor de inzet van het Bovenmatig Eigen Vermogen zijn gemaakt 

 De GMR heeft het College van Bestuur verzocht de directeuren te vragen 
medewerkers te stimuleren zitting te nemen in de GMR wegens de vacatures 
personeelsgeleding scholen West Maas en Waal en scholen Druten die nog steeds 
open staan. De GMR vindt het vanwege de balans belangrijk dat er van de scholen 
van de drie gemeentes personeel vertegenwoordigd is in de GMR. Dit ondanks het 
gegeven dat de GMR overkoepelend is en er stichtingsbreed over de 
besluitvorming gedacht wordt.   
 
 
 

 
 
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, per 13 december is er een vacature ontstaan voor de 
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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Schoolschaakkampioenschappen voor 
Druten en West Maas en Waal 

 
 
 
 

 

Voor wie  :  basisscholieren uit de gemeenten Druten en West  
Maas en Waal die (een beetje) kunnen schaken. 

Waar  : Mamre   
Kattenburg 59, 6651 AM Druten 

Wanneer  :  woensdag 15 februari 2023 
Tijd   :  Van 13.30 tot 17.00 uur 
   Zaal open: 13.15 uur 
    Aanmelden tussen 13.15 en 13.25 uur 
 
Inschrijfgeld :  € 2,= per deelnemer te betalen bij aankomst in de zaal. 
  

Inschrijven kan - bij voorkeur - per school of individueel tot uiterlijk 14 februari 
12.00 uur op e-mail adres: schoolschaken@svtornado.nl 
Graag vermelden: school, voor- en achternaam leerling en groep. 
 

Om mee te doen met dit kampioenschap moeten zich er wel minimaal 4 schakers per 
school aanmelden. Verdere deelname aan OSBO kampioenschap is altijd in overleg en 
pas na goedkeuring door organisatie van dit toernooi. 
 

Verder zijn er mooie individuele prijzen te winnen en krijgt iedere deelnemer wat 
lekkers! 
BEN JE BASISSCHOLIER DAN KUN JE MEEDOEN, MET EEN TEAM OF ALLEEN. 

www.svtornado.nl 
*Privacy  

Door aanmelding is er toestemming tot het maken van foto’s tijdens het kampioenschap voor 
de website van de deelnemende scholen en de website van de schaakverenigingen. 
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