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Welkom
Algemeen IKC
Maatregelen Corona
Gelukkig blijkt nog steeds dat kinderen tot 12 jaar een minimale rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.
Toch blijven we natuurlijk zo voorzichtig mogelijk en volgend we de algemene regels van de overheid/RIVM. Dit
betekent:
• Alle leerlingen gaan volledig naar school, behalve bij klachten (van zichzelf of gezinsleden)
• Tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Voor de Kubus geldt daarnaast nog het volgende
• Ouders en/of verzorgers mogen niet op het schoolplein of in de school komen. In bijzondere gevallen
kunnen we als IKC hiervan afwijken. Dit kan alleen door het personeel worden bepaald. Bij deze
uitzonderingen zullen wij de bezoeker moeten vragen naar mogelijke gezondheidsklachten middels een
triageformulier, dit zullen we ook registreren met contactgegevens.
• We hanteren het continurooster tot iig januari, dit omdat er anders erg veel extra contacten van buitenaf
zijn.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht, zoals het Outbreak Management Team (OMT)
aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd.
Wij houden natuurlijk ook goed in de gaten of er mogelijke meldingen zijn van corona en nemen zo nodig extra
maatregelen.
Ventilatie:
De ventilatie op scholen is afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Wij hebben daarover adviezen gekregen van
het RIVM. Deze adviezen zullen wij zoveel mogelijk naleven. Kort samengevat zijn de belangrijkste adviezen:
• De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit.
• Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten. Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes
en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren
tegen elkaar open te zetten. Let er op dat er tijdens het luchten zo min mogelijk mensen in het lokaal
aanwezig zijn.
• Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld
ventilatoren en airco’s).
Daarnaast hebben we zogenaamde stoplichtkastjes aangeschaft, zodat iedere school zelf het co2 gehalte kan
monitoren. Als het co2 gehalte te hoog wordt moet er beter geventileerd worden en daarmee voorkom je ook actief
dat het virus wordt verspreid. Daar waar blijkt dat het co2 gehalte structureel te hoog is zullen we moeten kijken
naar andere oplossingen.
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Quarantaine als gevolg van vakantiegebied
Mocht u terug zijn gekomen van vakantie uit een rood of oranje gebied, dan geldt het 10 dagen quarantaine advies
voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang
en deelnemen aan sportactiviteiten, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.
Dit laatste is van toepassing op alle leerlingen, ook zij die niet in een risicogebied zijn geweest en
verkoudheidsklachten hebben, blijven thuis. (Peuters én kinderen met chronische klachten uitgezonderd.)
Mocht u hierover nog vagen hebben neem dan contact op met de GGD of Jana Witlox-Pols
Traktaties
Leerlingen mogen weer trakteren in hun eigen klas. Dit dienen wel individueel voorverpakte traktaties te zijn. Dus
geen etenswaren waar je als ouder met je handen hebt aangezeten.
Schooltijden
Tot de herfstvakantie hanteren we de volgende schooltijden. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk
bij de poorten zullen staan.
groep
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
1 t/m 3
08.30-14.15
08.30-14.15
08.30-12.05
08.30-14.15
08.30-12.00 *
4
08.30-14.15
08.30-14.15
08.30-12.05
08.30-14.15
08.30-14.30
5 t/m 8
08.30-14.30
08.30-14.30
08.30-12.15
08.30-14.30
08.30-14.30
* groep 1 heeft vrijdag vrij,
Vakantierooster
herfstvakantie
Leste Mert
Kerstvakantie
carnavalsvakantie
2de Paasdag
Koningsdag
meivakantie
2de Pinksterdag
zomervakantie

19 t/m 23 oktober
5 en 6 november
21 december t/m 1 januari
15 februari t/m 19 februari
5 april
27 april
3 mei t/m 14 mei
24 mei
19 juli t/m 27 augustus

Studiedagen
Vrijdag 4 dec.
Donderdag 10 sept.
Woensdag 24 feb.
Maandag 26 april
Ziekmeldingen
Vanaf dit schooljaar kunt u bij ziekte uw kind ziekmelden in parro. Op dit moment kan dat met een bericht naar de
klassenleiding, waarin u aangeeft wat er aan de hand is.
We zijn aan het onderzoeken of het systeem nog geoptimaliseerd kan worden. Daarover volgt ter zijde tijd meer
informatie. U hoeft dus niet meer te bellen.
Legionella
Op de Kubus zijn de leidingen afgelopen week goed doorgespoeld om ervoor te zorgen dat de legionellabacterie
geen kans heeft.
Verkeerssituatie
Onze voorkeur gaat er naar uit dat de leerlingen zoveel mogelijk lopend naar school komen.
De ouders, die hun kind(eren) met de auto naar school brengen, worden dringend verzocht hun auto te parkeren op
het parkeerterrein tegenover de Jumbo of in de Ooievaarstraat of Margrietstraat.
Voor de ouders, die hun kinderen fietsend naar school brengen, is naast de hoofdingang een “sluis” gerealiseerd
waar de fiets van de ouder gestald kan worden. De ordening van de fietsenstalling wordt in de klassen besproken.
De leerlingen mogen om veiligheidsredenen niet op de speelplaatsen fietsen!
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School algemeen
Rooster gym- en zwemles
De groepen 3 en 4 beginnen vanaf week 37 met hun gym- en zwemlessen, de indeling van deze groepen ontvangt u
op een later tijdstip.
De overige gymlessen starten vanaf dinsdag. Sommige klassen starten om half 9 met gymmen. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 kunnen dan meteen bij de sporthal starten. Vanaf 8:15 is daar een leerkracht aanwezig. De
leerlingen van de VSO zullen samen met de andere gymleerkrachten naar de sporthal lopen.
maandag

dinsdag
7B-7S
Ronnie in 7B
7C-8RS

8P-8RK
Pieter in 8P

12.15 en 13.15
groepen 3 en 4

08.30-10.00
10.15-11.45
12.45-14.30

woensdag

donderdag

vrijdag
5L-5C*
6R-5M*
6MH-6MD*

Zwemmen
We hebben jullie ondersteuning echt nog tijdens de zwemlessen. Voor de veiligheid van de leerlingen volgen we
strikt het zwemprotocol. Daarvoor moeten er continu 2 toeschouwers op de kant van het zwembad zijn om toezicht
te houden. Dit kunnen we niet faciliteren vanuit school. Hier hebben we u als ouder/verzorger/opa/oma echt voor
nodig. Als er niet per keer twee hulpvolwassenen zijn, dan kan de zwemles niet doorgaan. Geef dit dus aub aan op
de lijst van juf Tineke
Klassenouders
We zijn op zoek naar betrokken klassenouders!
Wat houdt het klassenouderschap in het kort in?
De klassenouder:
•
is de contactpersoon voor zowel de leerkracht als overige ouders
•
regelt met de leerkracht allerlei zaken. Hierbij kunt u denken aan het regelen van hulp
bij een excursie of schoolreisje.
Heeft u belangstelling voor deze bijzondere taak, geeft dit dan voor donderdag 27-8 aan de groepsleerkracht door.
Informatieavonden
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie!
Hoofdluiscontrole

Normaal gesproken wordt er na iedere vakantie een luizencontrole uitgevoerd. Dit kan nu niet
plaatsvinden op school. Wij vragen u om zelf thuis de controle uit te voeren. Als u twijfelt of het lastig vindt
hoofdluis te herkennen neem dan even contact op met de leerkracht zodat hij/zij uw kind kan controleren.
Mocht u tussentijds hoofdluis bij uw kind ontdekken, wilt u dit dan aan de leerkracht laten weten.
Schoolgids, kalender en infoblad
De schoolgids, de kalender en het infoblad worden digitaal uitgegeven. De kalender en de schoolgids staan
binnenkort op de website. We zullen u hierover informeren.
Tussendoortjes en lunch
Als tussendoortje kiezen we voor groente of fruit en tijdens de lunch op school eten de kinderen een boterham.
Voor wat betreft het drinken op school laten we de keuze bij u, maar hopen we op een gezonde keuze zoals: water,
fruitwater of thee.
Wij zijn er weer klaar voor, we hebben er zin in! Tot maandag 24 augustus.
Mede namens het team
Met vriendelijk groet Jana Witlox-Pols
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Overig nieuws
Muziekles

Een nieuwe hobby? Zelf muziek maken? Wil je een instrument gaan bespelen of zingen? Meld je dan snel aan! De
Nieuwe Muziekschool start vanaf maandag 31 augustus weer met de lessen. Jong en oud kunnen er terecht voor
muziekles. OF meld je aan voor een (gratis) proefles op zaterdag 29 augustus. Zie www.denieuwemuziekschool.nl
Als je graag wilt weten op welke dagen de lessen zijn kijk dan op https://denieuwemuziekschool.nl/lesrooster/
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je een instrument leren bespelen. Muzieklessen op een instrument zijn er in verschillende
vormen. Je kunt kiezen uit individuele les, of groepsles in een kleine groep (maximaal 4 leerlingen). Leerlingen van
groep 6-7-8 die van zingen houden kunnen zich aanmelden voor Junior Voices op maandag van 16.30-17.15 uur.
Vanaf ongeveer 11 jaar kun je individueel zangles nemen.
Ook voor iedereen die de basisschool al lang heeft verlaten bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om met een nieuwe
hobby te starten door te gaan zingen of een muziekinstrument te leren bespelen. Vaders, moeders, opa's, oma's:
iedereen is welkom!
Muzikale basisvorming voor leerlingen van groep 1 t/m 4:
- Muziek & Beweging (groep 1-2) op maandag van 16.30-17.15.
- AMV (groep 3-4) op maandag van 17.15-18.00 uur. Deze leerlingen krijgen een melodica mee naar huis om
thuis op te spelen.
Beide lesvormen starten met een proefles op maandag 7 september. Graag vooraf aanmelden voor de proefles bij
de docent: yvonne.verschuren@denieuwemuziekschool.nl of 0487-541906.
Alle lessen vinden plaats in:
IKC de Kubus, Irenestraat 3, 6651 XK Druten
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.denieuwemuziekschool.nl of contact opnemen met het
secretariaat 06-5000 7350.

Bericht vanuit KION
Beste Ouders,
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen over ontwikkelingen binnen IKC De Kubus. Clustermanager Hanna
Heeremans heeft te kennen gegeven dat ze gaat stoppen bij KION als clustermanager. Ontzettend jammer, maar we
respecteren de keuze van Hanna. Hanna maakt een bewuste keuze die past bij haar huidige levensfase. Donderdag
20 augustus zal de laatste werkdag van Hanna zijn. Uiteraard gaan we zorgen voor een passende manier van
afscheid, om Hanna te bedanken voor het vele goede werk wat ze gedaan heeft voor SPOM kinderopvang en KION.
Afgelopen weken hebben we gezocht naar een geschikte opvolger voor Hanna. We hebben gesprekken gevoerd met
meerdere kandidaten, samen met een aantal pedagogisch medewerkers en Jana Pols (directeur De Kubus). We zijn
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verheugd dat we kunnen mededelen dat Betsie Kersten per 1 september aan de slag zal gaan als clustermanager in
Druten. Betsie werkt al een aantal jaar bij KION, als clustermanager en daarvoor als educatief ondersteuner.
Met de komst van Betsie hebben we er alle vertrouwen in dat er voortgebouwd kan worden op het goede werk wat
al is neergezet.
Heb je verdere vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met ondergetekende,
Met vriendelijke groet,
Christa Wintjes
Regiodirecteur KION

