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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.
KIKA 

Een goed doel met een 
mooie opbrengst 
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VERKEER(D)  

Veilig naar school 
vereist enige discipline

3
MR 

laat van zich horen

4

2023  

Het nieuwe jaar is begonnen en wij zijn begonnen in het nieuwe jaar. Dat het schooljaar net 

iets anders in elkaar zit, daar kunnen we niks aan doen. Het schooljaar is nog niet eens op de 

helft…  

Een nieuw jaar met nieuwe gezichten op school. Manon en Hetty stellen zich verderop in 

deze krant voor.  

Een van de speerpunten voor dit jaar is dat de Kubus met een scherp gestelde visie weer 

vooruit kan. Daar hebben we tijd voor gereserveerd op onze studiedag op 31 januari. Onze 

huidige visie lijkt op het eerste gezicht niet onaardig maar mist scherpte en focus. Het is een 

visie die te algemeen is en daardoor toepasbaar is op veel scholen. De Kubus wil toch echt 

dé school voor de kinderen van Druten zijn en dat vereist meer. En dat meer kan ook in 

minder woorden.  

De ouders en de kinderen hebben er natuurlijk ook nog iets over te zeggen. Dat zal vooral 

lopen via de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Deze raden zijn belangrijk voor 

de school. De medezeggenschapsraad geeft dat verderop in de krant ook nog eens expliciet 

aan.  

Zoals je in ons logo en in onze naam kunt zien zijn we een integraal kindcentrum. Daar valt 

nog winst te halen en ook daar zijn we mee bezig. Om te beginnen door meer met elkaar te 

overleggen en af te stemmen. Samen doen we het beter! 
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Verkeer verkeerd 

Het is winter. En hoewel niet al te koud is het wel nat en donker. Dat 

betekent dat het voor kinderen belangrijk is dat zij veilig naar school kunnen. Daar proberen we alles 

aan te doen. Fietsverlichting in orde, goed uitkijken bij oversteken. En dan is het ook belangrijk dat het 

laatste stukje veilig is. 

Dat betekent een aloude afspraak: geen stilstaande auto’s voor de school. Kom je met de auto, dan is 

het belangrijk dat je uit de auto stapt op één van de grote parkeerterreinen naast de school. Dan is het 

voor iedereen prettiger en vooral ook veiliger. Bij het parkeerterrein bij de Jumbo is al een opening 

naar het schoolplein. Samen met de MR en de gemeente zijn we bezig om dat bij het andere 

parkeerterrein ook te realiseren. Dat maakt alles nog eenvoudiger en veiliger.

aan het eind van de dag 

Ouders van kinderen uit groep 1 
en 2 kunnen op het schoolplein 
bij de kleuters op de kinderen 
wachten.  

We denken dat dat 
overzichtelijker en veiliger is.

fiets 🚲 gaat voor auto 🚗 
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Dag ouders en kinderen! 

Graag wil ik mij even voorstellen: 
Mijn naam is Hetty Kleijn en ik sta vanaf januari voor de 
instroomgroep samen met Cara. Ik zal de maandag, 
dinsdag en de woensdag in de klas te vinden zijn. 
Samen met mijn man Rutger, dochter Lieke en zoon Jurre 
woon ik in Beuningen. 
Ik heb zin om er een mooie start van te maken in 2023, 
samen met de kinderen en Cara! 

Tot ziens op de Kubus! Groet, 
Hetty

Hoi hoi, 

 

Mijn naam is Manon Papen. Sinds deze week ben ik 

werkzaam op de Kubus. Ik ben aanwezig op maandag, 

donderdag en vrijdag. Op maandag ondersteun ik 

kleinere groepjes en op donderdag en vrijdag ben ik te 

vinden in groep 6a. Deze eerste week heb ik vooral 

kennis gemaakt met de klas en de school. Ik kijk er naar 

uit om er een leuk jaar van te maken met zijn allen.  

 

Groetjes, 

Manon Papen  
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Nieuws van de MedezeggenschapsRaad (MR) 

De MR wenst het team, de leerlingen en ouders een gezond en zorgeloos 2023 toe! 

Wat was het fijn om met elkaar de afgelopen tijd Sinterklaas en Kerst te vieren. Wij willen iedereen bedanken die dat mogelijk heeft gemaakt. 
December stond in het teken van het verdrietige nieuws dat Thomas uit 5b ernstig ziek is; wij wensen hem, zijn (stief)ouders en (half)zusje veel 
kracht en succes toe om de ziekte te overwinnen. Dat zulk nieuws ook een krachtige motivator is, zagen we aan de overweldigende deelname 
aan de KiKa Korte Broeken dag en het feit dat de kerstmarkt op De Kubus volledig uitverkocht raakte. We zijn trots op de leerlingen, het team en 
ouders. De MR vond het fijn dat we weer met elkaar konden genieten van én met onze kinderen/leerlingen in de school.   

Punten van ouders en medewerkers op onze agenda 
De MR is blij met het feit dat steeds meer ouders en medewerkers ons weten te vinden. We hebben op onze agenda een vaste rubriek 
“onderwerpen ingebracht door ouders” en “onderwerpen ingebracht door medewerkers”. Zo hebben we onder meer gesproken over het beleid 
rond Muziek = Klasse met René van Eijk. Dit onderwerp is door ouders op onze agenda gezet. De MR is ontzettend blij dat ouders en 
medewerkers de moeite nemen om hun vragen, zorgen, ideeën, tips, complimenten, inzichten en dergelijke met ons te delen. Je kunt dit doen 
door MRikcDeKubus@groeisaampo.nl te mailen. Wil je liever iemand spreken dan kun je altijd één van de MR-leden op het schoolplein 
aanspreken. Bellen mag ook met Gertjan Tommel op nummer 06 5254 5324 als je dat liever doet.   

Meerdere bijeenkomsten met interim directeur en college van bestuur (CvB) 
Sinds oktober heeft de MR twee keer met René van Eijk overleg gehad en daarnaast twee keer gesproken met Monique van der Heijden en 
Anne Verhees (CvB van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs) en René. De bijeenkomsten waarbij het CvB aansloot gingen vooral over wat het 
door René genoemde “loeren en ouwehoeren” nu aan informatie opgeleverd had. En hoe het team vanuit gedeelde, herkende en erkende 
observaties werk gaat maken van een gedeelde missie en visie voor onze school. Een school waarin we samen groeien en bloeien en waarin we 
elkaar professioneel aanspreken en ondersteunen. Waarbij hetgeen wat goed gaat goed blijft gaan en dat wat beter moet, beter zal gaan. De MR 
ervaart een grote betrokkenheid vanuit het CvB bij het wel en wee van IKC De Kubus. We ervaren ook veel kennis en kunde bij onze interim 
directeur. We waarderen de open en transparante gesprekken die wij hebben gevoerd en zullen blijven voeren.  

Schooltijden 2023/2024 en verder 
Een belangrijk bespreekpunt met René van Eijk in de afgelopen twee vergaderingen waren de schooltijden voor de komende jaren. De MR heeft 
vorig jaar moeten vaststellen dat de huidige groepen 3 tot en met 8 minder dan de wettelijke norm aan onderwijstijd (7.520 uur) zouden 
genieten wanneer we geen maatregelen zouden nemen. Voor huidig groepen 8 heeft dit ertoe geleid dat zij vanaf de herfstvakantie tot aan de 
meivakantie een kwartier langer onderwijs krijgen per dag. Voor de huidige groepen 3 tot en met 7 zijn we aan het bekijken hoe we de lestijden 
tijdelijk moeten verruimen om onze kinderen voldoende vlieguren te laten maken. We zijn ook aan het bekijken wat dit betekent voor de 
lestijden van de huidige groepen 1 en 2. Belangrijk is om te weten dat dit slechts een tijdelijke maatregel is van twee, hooguit drie, jaar. En dat dit 
eigenlijk doorgevoerd had moeten worden bij de introductie van het nieuwe lesrooster. Helaas is dat toen niet gebeurd. Samen met school zal 
de MR je uitgebreid informeren. We zullen uitleggen hoe één en ander is gekomen en wat we er aan gaan doen. Mogelijk zullen wij je twee 
alternatieven voorleggen om te peilen waar de voorkeur naar uit gaat. Ook dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken.       

Vrijwillige ouderbijdrage 
Inmiddels heeft 71% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt. We begrijpen dat jij als ouder mogelijk ook financieel uitdagende 
tijden tegemoet gaat of middenin zit. We willen dan ook benadrukken dat de ouderbijdrage bijdrage vrijwillig is. Je hoeft het niet over te maken. 
Dat neemt niet weg dat deze bijdrage wel zeer welkom is om leuke en zinvolle activiteiten voor onze kinderen te kunnen blijven organiseren. We 
hopen dat degenen die het nog niet overgemaakt hebben, en die het wel kunnen missen, dit alsnog willen doen. 

Wil je een vergadering bijwonen? 
Dat kan. Een agendapunt aandragen voor de vergadering? Ook dan kan. Onze eerstvolgende vergadering is donderdag 2 maart. We starten om 
19.30 uur in de lerarenkamer van IKC De Kubus. Wil je langskomen, laat het even weten via MRikcDeKubus@groeisaampo.nl. Je kunt tot 15 
februari agendapunten aandragen.    

Vergaderschema 
Hieronder staan de vergadermomenten in 2023: 

1. Donderdag 2 maart 2023 
2. Donderdag 6 april 2023 
3. Donderdag 25 mei 2023 
4. Donderdag 15 juni 2023 

Hartelijke groeten van de MR, 

Cindy Schuurmans, leerkracht groep 5b, secretaris 
Gertjan Tommel, ouder Julianne (groep 3a) en Florian (groep 5b), voorzitter 
Ilse Engels, leerkracht groep 4b, plaatsvervangend voorzitter 
Leonie Boomsma – Waanders, ouder Nynke (groep (1/)2d) 
Maarten Hooghof, ouder Niels (groep 1(/2)e) en Thomas (groep 4c), penningmeester 
Marco Straten, ouder Tess (groep 5a) en Maud (groep 7a) 
Marjolijn van Thiel, leerkracht groep 7a 
Otto Klein Velderman, ouder Teun (groep (1/)2a) en Nora (4a) 
Renée Coopmans, leerkracht groep 4a
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studiedag  
kinderen vrij

adviesgesprekken groep 8 adviesgesprekken groep 8 kubus krant februari 
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Donderdag 8 december is de finale van de Kubus 

voorleeswedstrijd gehouden. Voorafgaande aan de 

schoolfinale hebben er voorrondes plaatsgevonden in de 

klas. De 7 winnaars van de klassen mochten deelnemen 

aan de schoolfinale. Uit groep 7a Pip en Maud, uit 7b 

Vincent, uit 7c Bram, uit 8a Zoë, uit 8b Yuna en uit 8c 

Anouk B. Het was een spannende finale. De jury had de 

moeilijke taak om de winnaar van de schoolfinale te 

kiezen. Pip Klopman uit groep 7a is de winnaar geworden! 

Zij heeft voorgelezen uit het boek 'Spekkie en sproet en 

de geheime tekening'. We wensen Pip veel succes met de 

regionale ronde in februari.

voorleeswedstrijd 
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