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Algemeen IKC
Maatregelen Corona
Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs moeten thuisblijven als:
•
•
•

•

Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
Het kind koorts en/of benauwdheid heeft en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis
totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het nieuwe
coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
Het kind bij iemand in huis woont die 13 jaar of ouder is en milde klachten heeft en ook koorts
heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis, totdat de uitslag van de test bekend is.

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.
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Schooltijden
De huidige schooltijden zijn tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie zullen we de volgende tijden
hanteren.
De leerlingen mogen nog steeds vanaf 8:15 het schoolplein op en direct naar de klas gaan. De eindtijd
zetten we voor de leerlingen gelijk, omdat het gespreid ophalen helaas niet het effect heeft waar we op
hoopten. Het tussentijds moeten wachten op verschillende kinderen uit hetzelfde gezin zorgt juist voor
lastige situaties.
groep
maandag
dinsdag
1 t/m 3
08.30-14.30 08.30-14.30
4 t/m 8
08.30-14.30 08.30-14.30
* groep 1 heeft vrijdag vrij.

woensdag
08.30-12.15
08.30-12.15

donderdag
08.30-14.30
08.30-14.30

vrijdag
08.30-12.00 *
08.30-14.30

Ouderavond
Dit schooljaar is het contact tussen de klassen en ouders een uitdaging.
We willen daarom de ouderavond anders gaan vormgeven.
Hoewel we sinds maandag weer aangescherpte richtlijnen hebben vanuit het RIVM willen we u de
mogelijkheid bieden om de oudergesprekken op 12 en 13 oktober op school te laten plaatsvinden.
U heeft dus zelf invloed op de keuze voor online of live. Mocht u in het contact op dit moment niets
missen, dan gaat onze voorkeur uit naar online contact.
We gaan voor het inplannen van de oudergesprekken wederom Parro gebruiken, zowel als u een live
gesprek wilt op de Kubus als online via teams. Voor de gezinnen met meer dan één schoolgaand kind
wordt de planning in Parro op donderdag 01-10 om 18.00 uur opengezet en voor de andere gezinnen
vrijdag 02-10 om 18.00 uur.
Wilt u er rekening mee houden dat u minimaal 15 minuten plant tussen de gesprekken van twee kinderen?
Geef aan bij ‘Wat wil je bespreken’ uw keus voor online via teams of live.
Per gesprek wordt 15 minuten ingepland waarvan 10 minuten is bedoeld voor het gesprek. De andere 5
minuten zijn bedoeld om ouders in en uit het lokaal te laten.
Voor de groepen 8 geldt dat ook de leerling bij het gesprek aanwezig is i.v.m. het bespreken van het
resultaat van het Drempelonderzoek.
Voor de gesprekken op school zijn natuurlijk wel wat richtlijnen.
Zo is het dringende verzoek om buiten op het schoolplein te wachten en daar afstand te bewaren.
Per leerling kan er 1 ouder/verzorger op school komen.
We maken gebruik van looproutes en vragen u zich hier strikt aan te houden. Via de hoofdingang kunt u na
de triage en handen desinfecteren naar de klas van uw kind. Via één van de zijingangen kunt u de school
weer verlaten. Volg deze route ook als u meerdere gesprekken heeft.
Streetwise
Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober staan in het teken van Streetwise.
Dit is een verkeerseducatieprogramma van de ANWB. In dit programma leren kinderen op een
verantwoorde manier omgaan met verkeerssituaties. Dit gebeurt door middel van een praktijkles die in de
meeste gevallen wordt gegeven door medewerkers van de ANWB.
De groepen 1 en 2 gaan aan de slag met het onderdeel ‘Toet toet’ dat gegeven wordt door de eigen
leerkracht. Hierin staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken
centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en autogordel te gebruiken.
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Bij het onderdeel ‘Blik en klik’ voor de groepen 3 en 4 ligt de nadruk op wat kinderen zelf kunnen doen om
hun veiligheid in het verkeer te vergroten. Ze leren veilig oversteken en begrijpen waarom ze in de auto
een gordel en kinderzitje moeten gebruiken.
‘Hallo auto’ leert de kinderen van de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Ook het dragen van een veiligheidsgordel en gebruik van kinderzitje/zitverhoger komt
in deze les aan bod.
‘Trapvaardig’ traint de kinderen van de groepen 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen
over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op.
Hiermee worden de kinderen o.a. voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De
kinderen gebruiken hiervoor hun eigen fiets. Dit moet natuurlijk wel een deugdelijk exemplaar zijn.
Sinterklaas beleid
We hopen ook dit schooljaar weer een mooi feest te hebben rondom Sinterklaas.
We zullen dit jaar niet met onze gebruikelijke zwarte pieten het feest vieren, maar met roetveegpieten.
Dit is ontstaan vanuit onze gedragscode. Er is beleid gemaakt m.b.t. het uiterlijk van de pieten vanuit het
advies van de werkgroep (bestaand uit een groep van leraren, directeuren en stafmedewerkers).
Verder komen er richtlijnen vanuit de PO Raad voor de viering van het Sinterklaas- en Kerstfeest. Er zullen
beperkingen zijn vanwege de coronasituatie. Hier horen jullie te zijner tijd natuurlijk meer over.
De IKC-raad
We kennen geen aparte MR of oudercommissies. We hebben ervoor gekozen gezamenlijk beleid te
ontwikkelen, vanuit één orgaan, waarin alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Er is een
medezeggenschapsreglement gemaakt waarin de advies- en instemmingsbevoegdheden van de diverse
deelgeledingen zijn opgenomen. Ook is een huishoudelijk reglement opgesteld.
De IKC-raad komt maandag 26 oktober weer bij elkaar.
Kinderboekenweek
Van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar “En toen…..?“.
Bij het binnenkomen van de school zien de leerlingen meteen al de versieringen, maar het gaat natuurlijk
om de boeken. De verschillende leerjaren hebben een eigen tentoonstelling ingericht met de bekroonde
boeken en andere nieuwe boeken in het teken van het thema.
Voor de jongste kinderen is er het prentenboek van de Kinderboekenweek en de prentenboeken top
tien. Genoeg keuze dus voor iedereen!
Veel leesplezier allemaal!!
Kabouterpad
Woensdag 14 oktober hebben de groepen 1 en donderdag 15 oktober de groepen 2 een kabouterpad.
Rondom het schoolgebouw staan veel kabouters, die ieder voor zich de kinderen uitnodigen tot het
uitvoeren van allerlei opdrachten in de natuur. Zo gaan de kinderen op zoek naar spinnenwebben en
maken ze een berg van bladeren voor de egeltjes, want die gaan binnenkort starten
met hun winterslaap! De kinderen van groep 8 begeleiden de spelletjes.
Schoolzwemmen
Inmiddels zijn de kosten voor het schoolzwemmen bekend, dit zal €3,- per keer zijn. Dit is een bijdrage voor
het vervoer, het zwemmen zelf wordt bekostigd door de gemeente.
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Er wordt een begroting gemaakt, die gebaseerd is op het aantal kinderen dat zich aanmeldt voor het
schoolzwemmen. Het is dan ook niet de bedoeling om tussentijds te wisselen van groep.
Voorstellen contactpersoon
Voorstellen klacht-contactpersoon.
Beste allemaal ! Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marjolein Tas. Ik ben werkzaam als
groepsleerkracht van groep 2M. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 ben ik, in het kader van de
klachtenregeling, aangesteld als klacht-contactpersoon voor alle geledingen van IKC De Kubus dwz: school
en kinderopvang, (KDV, BSO en peutergroepen).
Soms gaan dingen niet helemaal naar wens en dan kan ik me voorstellen dat u “ergens” terecht wilt. Ik ben
niet bevoegd om te bemiddelen, maar wel gaan we dan samen aan de hand van een protocol de juiste
persoon of instantie zoeken, waar uw klacht verder behandeld kan worden. Dit kan b.v een externe
vertrouwenspersoon zijn, of een klachtencommissie. In deze situatie ben ik altijd neutraal en zonder
oordeel en kunt u erop rekenen dat ik, bij mijn werkzaamheden, de uiterste zorgvuldigheid in acht zal
nemen.
U kunt mij bereiken op mijn werkdagen : maandag, dinsdag en woensdag.
Met vriendelijke groet, Marjolein Tas.
IB-ers
Op onze school zijn 4 intern begeleiders, de zgn. IB-ers. De IB-ers zijn verantwoordelijk voor een goede
organisatie van de zorgstructuur. De IB-ers begeleiden, coachen en dragen zorg voor de professionalisering
van leerkrachten op het gebied van onderwijs en (extra) ondersteuning. Zij begeleiden leerkrachten en
ouders in hun hulpvragen en onderhouden eveneens de contacten met externe instanties.
IB-ers
Groepen 1-2: Yvonne van Dreumel (y.vandreumel@groeisaampo.nl)
Groepen 3-4: Karin Kemper (k.kemper@groeisaampo.nl)
Groepen 5-6: Daisy Konings (d.konings@groeisaampo.nl)
Groepen 7-8: Linda van Elk (l.vanelk@groeisaampo.nl)
Boek op bezoek
Een 12-tal Syrische vluchtelingengezinnen heeft school en gemeente benaderd voor extra
taalondersteuning van hun kinderen. We hebben daarom samen met hen, de gemeente en de bibliotheek
een plan bedacht om hen in woordenschatontwikkeling te ondersteunen. Het project heet “Boek op
bezoek”.
We willen graag in oktober starten. De provinciale bibliotheek heeft aangegeven dat dit project ondanks de
mogelijke beperkingen van de coronacrisis toch uitgevoerd mag worden.
Wekelijks krijgt zo’n gezin iemand op bezoek die hun kinderen een boek en taalspelletjes aanbiedt. Eén van
de ouders is daarbij ook aanwezig. De bedoeling hiervan is dat de ouder dit aanbod nog een aantal keren
per week met hun kinderen herhaalt. Degene, die dat uitvoert, wordt door de werkgroep voor dit project
en de bibliotheek begeleid. Het gehele project beslaat 20 weken.
Voor dit project hebben we uw hulp nodig. We zoeken vrijwilligers die één keer per week naar zo’n gezin
gaan om bijvoorbeeld voor te lezen uit een mooi boek. Dan kan u zijn, maar ook een opa of oma of een
andere bekende van u. Heeft u of iemand anders interesse of wil men een nadere toelichting, mail dan
naar ikc@dekubus.nl.
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